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وس���ط فرحة األهل وإدارة 22
املدرس���ة احتفلت الطالبة رنيم 
الهبشة بتفوقها في الصف األول 
مبدرس���ة فجر الصباح األهلية 
وقدمت لها ناظرة املدرسة هدية 
قيمة كما فاجأتها والدتها بهدية 

تناسبها.

مبروك لرنيم تفوقها

»اجتماعيات دعيج السلمان الصباح« يكرّم الوايل

أقام قسم االجتماعيات في ثانوية دعيج السلمان 
الصباح في منطقة مبارك الكبير التعليمية وذلك 
حتت رعاية مدير املدرس���ة عايض السهلي حفال 
لتكرمي املعلم محمد الوايل مبناسبة ترقيته الى 

موجه لالجتماعي���ات حيث تلقى الوايل التهنئة 
واملباركة من الزمالء ووجهت إدارة املدرسة الشكر له 
على جهوده املتميزة خالل ترؤسه قسم االجتماعيات 

في الثانوية.. مبروك ومنها لألعلى.

محمد احلربي وعلي ماتقي يكرمان محمد الوايل

عايض السهلي وعبداللطيف الكندري يكرمان الوايل بحضور عدد من املعلمني

»النجاة النموذجية« كرّمت متفوقيها

جريا على عادتها في تكرمي املتفوقني لتشجيعهم 
على بذل املزيد من اجلهد في س����بيل حتقيق أفضل 
النتائج مب����ا يصب في خدمة ه����ذا الوطن الغالي، 
أقامت مدرس����ة النجاة النموذجية االبتدائية � بنني 
باملنقف حفل تكرمي ألبنائها الطالب الفائقني، برعاية 
مراقب املدارس العربية باإلنابة عبدالعزيز الكندري 
وبحضور نائب مدير عام مدارس النجاة سعود فرهود 
العتيبي ورئيس قسم الشؤون التربوية والتعليمية 
عبدالوهاب الزمامي ورئيس قسم الشؤون اإلدارية 
واخلدمات عبداللطيف العوضي، اضافة الى د.خالد 
شجاع العتيبي وحشد من القيادات التعليمية ملدارس 

النجاة وأولياء األمور.

بدأ احلفل بكلمة ملدير املدرس����ة حسن الكندري 
مرحبا بأولياء األمور والطالب وضيوف احلفل ثم 
ألقى الطالب محمد يوسف الداعور من الصف األول 

االبتدائي كلمة املتفوقني.
وقد شمل احلفل استعراضا ألنشطة الطالب بدءا 
بالعروض الرياضية والكراتيه مرورا بإلقاء الشعر ثم 
عرض مسرحي رائع للطالب، واختتم احلفل بتوزيع 
دروع التفوق على اوائل الطلبة، وسط فرحة األهل 
واألقارب. وقام أولياء األمور بتوجيه الشكر إلدارة 
املدرس����ة متمثلة في مديرها حسن الكندري وكذلك 
املدير املساعد اسماعيل الفيلكاوي واملشرف العام 

للمدرسة عبدالسميع أحمد.

يوسف احلجي واللواء م.فيصل اجلزاف يتوسطان احلضور

الداعية الفلبينية تسلم جائزة للفائزة باملسابقة

صورة تذكارية مع خطباء املستقبل املكرمني

عبدالسميع أحمد وعبداللطيف العوضي وعبداهلل الكندري خالل حفل التكرمي

الطلبة املكرمون يحملون شهادات التكرمي

ختام ناجح لمسابقة خطيب المستقبل برعاية »الشباب والرياضة«

بالثناء واشاد باجلهود التي تبذلها 
الهيئة العامة للشباب والرياضة 
لقطاع الشباب ورسالتها في دعمه 
وتهيئته م���ن مختلف اجلوانب 

لبناء جيل من الشباب الواعد.
ومن جهت���ه، أش���اد طارق 
الهيئات  إدارة  احلس���ون مدير 
الشبابية ورئيس اللجنة املنظمة 
للمسابقة بجهود جميع اجلهات 
التي ساهمت في اجناح املسابقة، 
كم���ا قدم الش���كر إل���ى اللجان 

العاملة.

التع���اون مع الهيئ���ة اخليرية 
اإلسالمية العاملية.

وأشاد وكيل وزارة األوقاف 
عبداهلل مهدي ب���راك بالتعاون 
املثمر مع الهيئة العامة للشباب 
والرياضة وأهمية هذه الشراكة 
التي تعد خطوة فريدة ورائدة في 
تنمية الوعي الديني لدى ابنائنا 
في مختلف املراحل السنية واعداد 
الدعاة والعودة إلى سابق مجد 

االمة.
الداعية الشيخ نبيل  وعقب 
العوضي على أداء املتس���ابقني 

خالد القديري والسابع عبداحملسن 
الوطيب والثامن عبدالرحمن البدر 
والتاسع س����الم القطان والعاشر 

ابراهيم علي الكليب.
وق���د أعرب الل���واء اجلزاف 
عن س���عادته باملستوى الرائع 
خلطاب املس���تقبل وأكد حرص 
الهيئة عل���ى دعم وتطوير هذه 
املسابقة، مشيرا الى ان النجاح 
الكبير الذي حتقق هذا العام كان 
ثمرة الشراكة بني الهيئة ووزارة 
االوقاف وسيتضاعف هذا النجاح 
مبشيئة اهلل بعد توقيع اتفاقية 

 صالح س����عد البناق في فئة من 
)6 � 9( سنوات والذي استحق املركز 
األول بجدارة وجاء ثانيا في هذه 
الفئة عبداهلل صالح املري والثالث 
محمد ب����در احلجرف والرابع فهد 
سعود احلجرف واخلامس محمد 
بدر فالح احلجرف والسادس مبارك 
حجرف فالح. وفي فئة من )10 � 15( 
سنة فاز باملركز األول عمر فيصل 
القص����اص والثان����ي حمد صالح 
املري والثالث داود اياد البصيري 
والرابع عبداهلل البناي واخلامس 
عبدالرحمن البناق والسادس علي 

برعاية وحض���ور رئيس 
مجل���س اإلدارة � املدير العام 
للهيئة العامة للشباب والرياضة 
اللواء م.فيصل اجلزاف اختتمت 
الهيئ���ة اخليري���ة  مبس���رح 
االس���المية العاملية مس���ابقة 
خطيب املستقبل الكبرى التي 
نظمتها الهيئة العامة للشباب 
والرياضة بالتعاون مع وزارة 
األوقاف مبشاركة 70 متسابقا 
تنافسوا في فئتني األولى من 
6 � 9 س���نوات والثانية من 10 
� 15 سنة وحضر حفل اخلتام 
جاس���م يعقوب نائ���ب مدير 
الشباب  الهيئة لش���ؤون  عام 
البراك وكيل وزارة  وعبداهلل 
القرآن  االوقاف لقطاع شؤون 
الكرمي والدراس���ات االسالمية 
ومسؤولو هيئة الشباب والهيئة 
اخليرية العاملية ووزارة األوقاف 

وجمهور غفير.
ومت توقيع اتفاقية للتعاون 
املشترك بني الهيئة العامة للشباب 
والرياض���ة والهيئ���ة اخليرية 
اإلس���المية العاملية، حيث وقع 
عن هيئة الشباب اللواء م.فيصل 
اجلزاف وع���ن الهيئة اخليرية 
رئيس الهيئة اخليرية يوس���ف 

احلجي.
وق����د أبهر خطباء املس����تقبل 
اجلميع بأدائه����م الواثق واملتميز 
مما وضع جلنة التحكيم في حيرة 
أبرزهم املتسابق  ش����ديدة وكان 

»التعريف باإلسالم« فرع السالمية
زارت مستشفى الرازي

ليلى الشافعي
قامت جلنة التعريف باإلس���الم � الساملية 
نساء � بزيارة الى مستشفى الرازي وتأتي هذه 
الزيارة ضمن استراتيجية اللجنة في اتباع 
أحدث الوسائل الدعوية، وأفادت مديرة الفرع 
ليلى الصقر بأن الدعوة ال تقتصر على الكتب 
والوسائل الدعوية التقليدية، بل احلرص على 
مواكبة أحدث الوسائل الدعوية في دعوة غير 
املسلمني الى اإلس���الم عن طريق الذهاب الى 
أماكن جتمع العمالة وفي األماكن الس���كنية 
اخلاصة بهم وايضا زيارة املستشفيات لعيادة 
املرضى املس���لمني وغير املسلمني، وأشارت 
الى ان من أبرز الزيارات التي أثمرت إش���هار 
إسالم خالل زيارة مستشفى الرازي مريضة 
من اجلنسية الفلبينية تعجبت لزيارتنا لها 
رغ���م انه ال تربطنا بها صلة فوضحنا لها أن 

هذا هو الدين اإلسالمي.

)أحمد باكير(حسن الكندري وعبدالعزيز الكندري وعبداللطيف العوضي خالل توزيع اجلوائز

رنيم تكرمها إدارة املدرسة

ستيوارت لوكي متوسطا املوظفني املكرمني

البنك األهلي يكّرم موظفيه المتميزين

كّرم البن���ك األهلي الكويتي مجموعة من موظفيه 
العاملني في قطاع مجموعة اخلدمات املصرفية لألفراد 
تقديرا ألدائهم املتميز وجهودهم املبذولة بتقدمي أرقى 
مستويات اخلدمة املصرفية والتزامهم مبعايير اجلودة 

بوضع العميل في مقدمة األولويات.
ذل���ك إميانا من إدارة البن���ك وتقديرا جلهود تلك 
الكوكبة املتميزة من املوظفني الذين قدموا أداء راقيا 

ف���ي خدمة عم���الء البنك األهلي وحتفي���زا لهم على 
االستمرار واحملافظة على املستوى العالي في األداء، 
حي���ث يعكس هذا التكرمي مدى حرص والتزام البنك 
األهلي على تطبيق معايير اجل���ودة والتركيز على 
توفير افضل اخلدمات املصرفية للعمالء التي تالقي 

رضا واستحسان العميل.
واوضح مدير عام مجموعة اخلدمات املصرفية لألفراد 

بالوكالة ستيوارت لوكي قائال: ان هذا التكرمي يعتبر 
شكرا وتقديرا للموظفني املتميزين على تفانيهم في 
العمل وجهودهم احلثيثة املبذولة جتاه العمالء، وذلك 
باالحتفاء بهم ومنحهم ش���هادة شكر وتقدير لقاء ما 
بذلوه من جهد ومثابرة لالرتقاء مبستوى العمل املرجو 
اضافة الى حرصهم على حتقيق املستوى املطلوب في 

جميع الفروع املنتشرة في املناطق واحملافظات.


