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يقيم محمد بن ذعذاع الرويضان السهلي 28
حفل استقبال وعشاء مبناسبة عودته من 
رحلة الع���اج باخلارج في ديوانه الكائن 
بالرقة ق 3 الشارع الرئيسي مساء اليوم 

االثنني.
كما يسره استقبالكم في ديوانه مساء 

كل اثنني.

السهلي يحتفل بعودته من رحلة العالج

تعاونية الفردوس كّرمت متفوقي »الفردوس المتوسطة«

محمد راتب
اقامت جمعية الفردوس التعاونية حفا لتكرمي 
الطلبة املتفوقني من مدرسة الفردوس املتوسطة 
للبنني، بحضور مدير املدرسة عبداهلل النيباري، 
وذلك في اطار دع���م اجلمعية للقطاع التعليمي 
وتوفير متطلباته كما مت تكرمي جمعية الفردوس 
التعاونية من قبل املدرسة، وذلك ملا تقوم به من 
دور فع���ال ومتنام في خدم���ة املنطقة وحرصها 

الدائ م على دعم االنشطة االجتماعية.
من جانبه عبر مدير املدرسة عبداهلل النيباري، 
عن شكره وتقديره للجمعية لدورها الواضح فيما 
تقدمه من رعاية واهتمام البناء منطقة الفردوس 
واملساهمة في دعم القطاع التعليمي من خال تكرمي 
املتفوقني من ابناء املساهمني واحلرص الدائم على 

توفير بعض اخلدمات التي تهم القطاع.
بدوره شكر رئيس جمعية الفردوس التعاونية 
عب���داهلل النصافي هذا التكرمي، مؤكدا في الوقت 
نفسه ان ادارة اجلمعية على استعداد تام لتلبية 
جميع اخلدمات التي تهم القطاع التعليمي لتتضافر 

اجلهود اليجاد جيل من الش���باب على مستوى 
تعليمي متميز يتمكن من خدمة الوطن في املستقبل، 
مضيفا ان جمعية الفردوس تسعى دائما الى حتقيق 
العم���ل التعاوني بش���كله الصحيح من خال ما 
تقوم به من انشطة ودعم لفئات املجتمع املختلفة، 
ومساهماتها في توفير اخلدمات املتنوعة الهالي 
املنطقة كإقامة مهرجانات حتطيم االسعار، وايفاد 

رحات العمرة، وغير ذلك من االنشطة.
ومن جانبه، قال مقرر اللجنة املالية واالدارية 
في اجلمعية نواف الرشيدي: اننا دائما نسعى في 
دعم احلركة التربوية في الكويت من خال توفير 
جميع احتياجات املدارس احمليطة مبنطقتنا كما 
نقوم بتحفيز الطلبة املتفوقني بتكرميهم معنويا 

وماديا.
واضاف ان احلركة التعاونية كانت لها اجنازات 
كبيرة في املاضي واحلاضر من خال مساهمتها في 
جميع االنشطة االجتماعية والتربوية والرياضية 
كذلك، مشيرا الى ان مجلس االدارة حريص على 

دعم االنشطة التي حتدث في منطقة الفردوس.

املدير العام ملدارس النجاة حامد التركيت يحضر احدى املقابالت

رئيس قسم الشؤون االدارية عبداللطيف العوضي يجري مقابلة ألحد املتقدمني

عبدالوهاب الزمامي في مقابلة الختيار أفضل الكوادر ملدارس النجاة

روجيه دومر مع اجنيلكا ينبر ومحمد الطواش

د.سلوى اجلسار ود.معصومة املبارك ود.أسيل العوضي مع احلضور في صورة تذكارية بأبراج الكويت

تكرمي احد الطلبة املتفوقني

مجلس ادارة الفردوس التعاونية مع الطلبة املتفوقني

تجربة تسّوق تفوق التوقعات لدى »سنتربوينت«

واستمرار وحصولها على جوائز التقدير ضمن 
قطاع جتارة التجزئة، تواصل سنتربوينت تطورها 
استمرار لتقدمي األفضل في فئتها، كما توفر لعمائها 
فرص التوفير واحلصول على املزايا من خال بطاقة 
س���نتربوينت لامتياز، »إن توفير سنتربوينت 
ألجواء تسوق ودية لألس���رة، عرض منتجاتها 
بأسعار تنافسية واحتضان مجموعة واسعة من 
العامات التجارية حتت مظلتها أثرى من جتربة 
التسوق لديهم وساعد في بناء قاعدة واسعة من 
العماء املخلصني«، وللتمتع بتجربة تسوق مذهلة، 
بإمكانك زيارة أي من متاجر سنتربوينت املتواجدة 
ف���ي كل من الري، الس���املية، حولي، الفحيحيل، 
مدينة الكويت، اجله���راء والفنطاس لتختار ما 
يناسب ذوقك، النش���اط اخلاص بك أو أسلوبك 

الشخصي.

تتمسك »سنتربوينت«، العامة التجارية الرائدة 
ف���ي مجال جتارة التجزئة لألزي���اء في الكويت، 
بالتزامها في أن جتعل من عملية التسوق جتربة 
مليئة باملتعة بالنسبة لعمائها، وإضافة لشهادات 
التك���رمي والتقييم فائق املس���توى، يقوم عماء 
»سنتربوينت« بدورهم بتقدمي تقديرهم للجهود 
الت���ي تبذلها عامتهم التجاري���ة املفضلة لديهم 
لتوفير أفضل أنواع اخلدمات املتعارف عليها في 
عالم املبيعات، مبا في ذلك اخلصومات، العروض 
اخلاصة مبواسم األعياد وإطاق كل ما هو جديد 
من تش���كيات األزياء بشكل مستمر في صاالت 

عرضها.
وقد صرح الرئيس التنفيذي للعمليات ملجموعة 
الندمارك في الكويت سيبل باسو قائا: »عماؤنا 
في غاية األهمية بالنسبة لنا وتهمنا ماحظاتهم 
واقتراحاتهم الى أبعد احلدود، في س���نتربوينت 
نحاول ان نبادر برد والء وثقة عمائنا التي يبدونها 
جتاهنا، وتلقي ردود الفعل اإليجابية من عمائنا 
ال يساهم فقط في تعزيز الروح املعنوية لدينا، 
ولكنه يساعدنا أيضا على السعي لتحقيق املزيد 

من التطوير والنمو والتوسع في املنطقة«.
أحد عماء »سنتربوينت« األوفياء طارق يربك 
عبر عن تقديره الشخصي ملا متثله »سنتربوينت« 
بقول���ه: »لقد اعتدت التردد بش���كل منتظم على 
متاجر سنتربوينت بهدف التسوق لسنوات عديدة، 
وانا س���عيد وراض عن منتجاتهم فائقة اجلودة 
التي يعرضونها، ناهيك عن االهتمام الشخصي 
واملعامل���ة الودية التي ألقاها من فريق املوظفني 
طيلة الوقت، ان جتربة التسوق لديهم تعد حقا 
غاية في املتعة، أمتنى لسنتربوينت دوام التقدم 
واالزدهار وأش���كرهم على اخلدمة الرائعة التي 

يوفرونها«.
مع اس���تمرار املجموعة في توسعها بسرعة 

العوضي أولمت ألنجيلكا ينبر 
في أبراج الكويت

أقام���ت النائبة د.أس���يل العوضي مأدبة غداء على ش������رف 
ان����جيلكا ي���نبر رئيس���ة وفد العاقات م���ع اجلزيرة العربية 
ف���ي البرملان األوروبي والوفد املرافق لها في مطعم األفق بأبراج 
الكويت أحد معالم الكويت احلضارية التابعة لشركة املشروعات 

السياحية.
ك����ان في است���قبال ال�����وفد روج��يه دوم���ر مدي����ر الت���طوير 
ومحم���د الط���واش مش������رف املبي��عات في اب���راج ال�كويت، 
حيث قام الوفد بجولة في ابراج الكويت اطلعوا من خالها على 
معالم مدينة الكويت من خال الكرة الكاشفة وقاعة كبار الزوار 
)دس���مان(، وقد ودع الضيوف مبثل ما استقبلوا به من حفاوة 

وتكرمي.

»النجاة« أجرت مقابالتها الداخلية
 الختيار المدرسين الجدد للعام المقبل

ضمن اس���تعداداتها للع���ام الدراس�������ي ال��جديد 2011/2010 
وح����رص���ا منها على اختيار وتوفير أفض���ل الكوادر التربوية 
والت����عليمية ألبنائها الط���اب والطالبات، قامت االدارة العامة 
ملدارس النجاة بإجراء املقابات الداخلية للمدرسني وامل��درسات 
اجلدد ملختلف املواد الدراس���ية، وقد تشكلت جلنة املق����ابات 
برئاسة نائب املدير العام ملدارس النجاة سعود العتيبي، ورئيسي 
قسم الش���ؤون التربوية والتعليمية فيصل التمار وعبدالوهاب 
الزمامي، ورئيس قس���م الشؤون اإلدارية عبداللطيف العوضي، 
إضافة الى نخبة من املديرين املساعدين ورؤساء األقسام مبدارس 

النجاة.
ت��ج���در اإلشارة الى أن م����دارس الن���جاة افتتحت مب����ناها 
النم���وذج���ي اجل��ديد مبنطقة املنقف، وجار اس���تقبال الطلبة 
والطالبات اجلدد وذلك لتلبية احتياجات أبناء تلك املنطقة وما 

جاورها.

)سعود سالم(عبداهلل النيباري يكرم عبداهلل النصافي




