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المهلهل يولم 
لجاسم البدر

التعثر الدراسي في »العربية« بـ »كعب بن زهير«

أفضل بحث عن الصحابة في »شباب القادسية«

م.جاسم البدر يشارك احلضور قطع كيكة احلفل

املوجهة العامة هدى العميري واملديرة الشمري وجانب من احلضور

تكرمي أحد املشاركني باملسابقة

وهدية من شباب القادسية الحد املشاركني

املطيري يوقع على لوحة »بصمة في حب الكويت« فريق عمل احلملة

خالد السلطان وعبداللطيف العميري يهنئان

املالزم عبداهلل بورحمة وعمه صالح

املالزم عبداهلل بورحمة متوسطا األهل في صورة تذكارية

صورة تذكارية للمهندس جاسم البدر وم.فيصل الصديقي وشاكر عوض والزميالن ناصر املهلهل ومحمد راتب وعدد من الزمالء

ويتوسط املديرة الشمري وأسرة قسم اللغة العربية

املوجه مهدي عبدالعليم يتحدث عن أسباب التعثر

املهلهل  الزميل ناص���ر  أقام 
مأدبة عشاء على شرف رئيس 
مجلس االدارة املدير العام للهيئة 
العامة للزراعة والثروة السمكية 
البدر مبناسبة جتديد  م.جاسم 
مجل���س الوزراء له مل���دة أربع 
سنوات جديدة في رئاسة مجلس 
ادارة الهيئة بحضور نائب املدير 
العام لش���ؤون الثروة النباتية 
م.فيصل الصديقي ومدير العالقات 
العامة واالعالم في الهيئة شاكر 
عوض، وعدد كبير من االعالميني 

بحضور املوجه العام للغة العربية والصحافيني.
هدى العميري واملوجهة االولى مرمي 
املهندي، اقام قسم اللغة العربية في 
مدرسة كعب بن زهير االبتدائية للبنني 
ورش���ة عمل حتت عن���وان »التعثر 
الدراسي« قدمتها معلمة القسم رانيا 
احمد مبش���اركة املوجه الفني مهدي 
عبدالعليم وباشراف مديرة املدرسة 

نشمية الشمري.
ومت في الورشة التي حضرها عدد 
من املوجه���ني واملوجهات ومعلمات 
ومعلم���ي اللغ���ة العربية مناقش���ة 
اس���باب التعثر الدراسي، خاصة في 
اللغة العربية وانواع التعثر وكيفية 

معاجلة هذه الظاهرة.
وتأتي هذه الورشة في اطار النشاط 
احلافل للمدرسة بتوجيهات واشراف 
القضايا  الش���مري مع طرح  املديرة 
واملسائل التربوية املهمة والتي غالبا 

ما تؤثر على اخلطط التعليمية.

نظم مركز شباب القادسية مبشاركة مراكز شباب 
اجلهراء، القصور، الصباحية، مسابقة ألفضل بحث 

عن الصحابة رضي اهلل عنهم جميعا.
وفاز باملركز األول عبدالعزيز خلف عوض من 
مركز القصور، وباملركز الثاني محمد اياد، وباملركز 
الثالث عبدالعزيز الرويح من مركز شباب اجلهراء. 
كما نظم شباب القادسية املس���ابقة الثقافية عن 

أضرار املخدرات، وفاز باملركز األول كرمي محمود 
عبدالعزيز من مركز القادس���ية، وباملركز الثاني 
عبداهلل مؤيد من مركز ش���باب الفيحاء، فيما حل 

ثالثا فارس العتيبي من مركز شباب الفيحاء.
وفي ختام املسابقتني قامت ادارة مركز شباب 
القادس���ية بتوزيع اجلوائز عن الفائزين والهدايا 

على املشاركني.

 بورحمة واليتامى
احتفال بتخرجهما مالزمين

احتفلت اسرتا اللهو وبورحمة واليتامى في صالة املعجل مبنطقة 
الفيحاء بتخرج عبداهلل فؤاد بورحمة من كلية الشيخ علي صباح 
السالم للضباط وخليفة دعيج اليتامى من اكادميية سعد العبداهلل 

للعلوم األمنية »ضباط الشرطة«.
واقاموا بهذه املناسبة حفل استقبال وعشاء حضره كبار الشخصيات 

واملسؤولون بالدولة ولفيف من االهل واالصدقاء، ألف مبروك.

»سكرتارية البنات« دشنت 
»بصمة في حب الكويت«

دش����نت جمعية معهد السكرتارية للبنات 
حملتها الوطنية التي تنظمها حتت شعار »بصمة 
في حب الكويت« وبرعاية مديرة املعهد وداد 
املضف بهدف تعزيز معاني وصور الوفاء والوالء 
للوطن ونبذ كل اشكال التعصب القبلي والطائفي 
والفئوي. ودعت اجلمعية املدربات والطالبات 
لهذه احلملة الوطنية في الوقت الذي اكد فيه 
رائد اجلمعية فهد شخير املطيري اهمية هذه 
املبادرة للتعبير عن معاني الوفاء والوالء للوطن، 
مشيرا الى ان للجمعية نشاطها الوطني احلافل 
ومش����اركاتها املتميزة وتفاعلها الدائم مع كل 

االنشطة ذات القيم الوطنية والتربوية.


