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»الدولي« يكّرم فريقه لدوري المصارف

المدرسة البريطانية احتفلت بخريجيها ومتفوقيها
البريطانية  احتفلت املدرسة 
بالكويـــت بعامها الـ 32 وهي في 
طليعة املدارس التي تتبع نظام 
التعليـــم البريطاني في الكويت 
وذلك عندما اجتمع اولياء االمور 
والضيـــوف في القاعة املاســـية 
في فندق الشـــيراتون لالحتفال 
التـــي حققها طالب  باالجنازات 
املدرســـة، وفـــي البداية رحبت 
املدرسة براعي احلفل وزير الصحة 
د.هالل الســـاير وكان من ضمن 
الضيـــوف النائب عدنان املطوع 
واملدير العام للتعليم اخلاص محمد 
الداحس، كما رحب صاحب املدرسة 
صادق املطوع بالطالب اخلريجني 
لعام 2010 والذي بلغ عددهم 87 
طالبـــا، وحثهم علـــى مواصلة 
اجلهد ومتنى لهم النجاح والتقدم 
للحصـــول على اماكن مميزة في 
اجلامعات والكليات حول العالم. 
بعد ذلك قدم د.الساير الشهادات 
للخريجني ومنحت املدرسة جوائز 
التفوق للطالب الثالثني االوائل في 
الصفوف »احلادي عشر والثاني 
عشر والثالث عشر« وقد قدمت 
شـــهادة التفوق االكادميي املميز 
CIS للطالبة يارا الوزير، ومنحت 
جائزة التكنولوجيا الى الطالبة 
هبة ارشاد، وجائزة الريادة للطالب 
محمد خباب خان، اما جائزة اخلدمة 

علي بوشـــهري مع الطالبة فرح 
عودة، قام اوركسترا املوسيقية 
للمدرســـة البريطانية بالكويت 
بقيادة بريســـالف بتكوف بأداء 
املقطوعات املوسيقية التي اطربت 
اجلمهور وشكر الطالبان املثاليان 
ماي جننجن ودنفر لوبو باالنابة 
الطالبية واخلريجني  الهيئة  عن 
املهرجان  فيرا املطوع واختتـــم 
بتحية الولياء االمور واملوظفني 

في املدرسة.

في الرياضة، كما مت تقدمي جوائز 
مهارات اللغات املختلفة من قبل 
املانيا،  سفراء استراليا، فرنسا، 
ولبنان، والهند، ايطاليا، روسيا، 
وفنزويـــال واســـتمتع احلضور 
بغنـــاء االوبـــرا للطالبة بلقيس 
كانتور وانلي، وباالداء املزدوج 
»الدوتو« للطالبة كايلي كينزلي 
وسافيتري باتروورث، كما استمع 
الضيوف الى نفحات خاصة من 
الشعر العربي تساجل فيها الطالب 

في تنمية مســـتقبلهم اجلامعي، 
باملقابل، حتدث ناظر املدرســـة 
البريطانية بالكويت بول شروبشر 
عن االجنـــازات املتعددة للطالب 
على الصعيد العلمي، او الرياضي، 
او الفنـــي، لم تقتصر االمســـية 
التفوق االكادميي فقط، بل  على 
امتـــدت أيضا لتشـــمل االحتفال 
باالجنـــازات الفنية والرياضية، 
فتسلم الطالب دنفر لوبو والطالبة 
عائشة أبو مرزوق جائزة التفوق 

االجتماعية فمنحت للطالبة كارول 
غالي وجائـــزة الفنون االبداعية 
للطالبة بلقيـــس كانتور وانلي، 
واخيرا منحت الطالبة ميليســـا 
مالون جائزة الشرف من مديرة 
املدرســـة، كما القى راعي احلفل 
الساير كلمة حول حياة  د.هالل 
الطالب في اجلامعة، وقدم بعض 
االرشادات والنصائح حول الغذاء 
الصحي واهمية ممارسة التمارين 
الرياضية والتي ستساعد الطالب 

وجه مدير اللجنة الرياضية في بنك الكويت 
الدولي مساعد املطوع الدعوة لقائد وفريق البنك 
لكرة القدم حلضور مأدبة عشاء أقيمت على شرفهم 
مبناسبة احرازهم كأس املركز الثاني في بطولة 
دوري كرة القدم التي ينظمها نادي مصارف الكويت 
سنويا ملوظفي القطاع املصرفي والشركات التابعة 
لهـــا وذلك في فندق كويت حيـــاة حيث كان في 

استقبالهم ومديرة الفندق.
وتقدم املطوع بالشكر والتقدير لرئيس بنك 
الكويت الدولي واالدارة العليا على بادرة تكرمي 

الفريق ورصد جوائز نقدية لهم لتفانيهم واخالصهم 
والـــروح الرياضية العالية التي حتلوا بها خالل 
البطولة، كما هنأ الفريق على هذا االجناز. وقال 
يشارك البنك الدولي في األنشطة والبرامج التي 
ينظمها نادي مصـــارف الكويت ملوظفي القطاع 
املصرفي وأسرهم انطالقا من حرصه على الدور 
املجتمعي للبنك وعلى أهمية ممارســـة األنشطة 
الرياضية. بعد ذلك كـــرم املطوع الفريق وتقدم 
بالشكر ملديرة فندق كويت حياة وحث الالعبني 

على بذل كل اجلهود واحراز بطوالت اخرى.

أسبوع ممتع لألسرة في حديقة الشامية
هاني الظفيري

الشامية حفال  أقامت حديقة 
ألسبوع األسرة امتد الى اربعة 
ايام، وقالت املشرفة على االحتفال 
سعاد عبداهلل انها أقدمت على هذه 
الفكرة بهدف قضاء األسرة أوقاتا 
ممتعة في حديقة الشـــامية من 
خالل البرامج والهدايا واملسابقات 
التي تقام لألطفال حتت رعاية 
جمعية الشامية والتي كانت الداعم 

الرئيسي الجناح املهرجان.
العبـــداهلل ان هذه  وأردفت 
املهرجانات مستمرة في جميع 
املناســـبات كعيد األم واألعياد 
الوطنيـــة والعطـــل الرســـمية 
وأكدت احلرص على جتمع أهالي 
منطقة الشامية في هذه احلديقة 

العريقة.

مساعد املطوع ومدرب الفريق وليد النصار

املطوع ومديرة فندق كويت حياة وأعضاء الفريق

النائب عدنان املطوع مع احدى الطالبات املتفوقات

محمد الداحس مكرما احد الطلبة املتفوقني

د.هالل الساير مع أحدى املتفوقات

د.هالل الساير يكرم طالبة متفوقة في املدرسة البريطانية

د.هالل الساير والنائب عدنان املطوع في مقدمة احلضور

جانب من حفل العشاء

لعب ومرح في حديقة الشامية

سعاد عبداهلل مع بعض األطفال

مساعد املطوع

علي القالف متوسطا اللجنة املنظمة وأعضاء الرحلة

القالف مع الفائزين باملسابقات واجلوائز خالد املذن

الكابنت عصام بدوي يقدم إحدى الفقرات

علي القالف

هدية من القالف إلحدى املشاركات

رحلة برية ألعضاء 
»الشعب البحري« في الجليعة

حتقيقا ألهداف الشركة الرامية 
الى تقـــدمي اخلدمات املختلفة 
للمجتمـــع الكويتـــي وكل من 
يقيم فيه، كما أكد ان إدارة نادي 
البحري تسعى دائما  الشعب 
للتجديد والتغيير في األنشطة 
والبرامج التي تقدمها ألعضائها 
على مدار العام واملشاركة في 
جميع مناسباتهم االجتماعية 
والوطنية وغيرها، متمنيا ان 
يســـتمر التواصل بني النادي 
وأعضائه آمال ان يكون النادي 
املناســـبة للعالقات  البيئـــة 
االجتماعيـــة بـــني األعضـــاء 
ومتنفســـهم الطبيعي سواء 
الترويحي أو الثقافي أو الفني 

والرياضي.

بحضور مدير إدارة الشواطئ 
البحرية بشـــركة  واألنديـــة 
الســـياحية علي  املشروعات 
القـــالف، نظم نادي الشـــعب 
البحري رحلة برية ألعضائه 
وأسرهم وضيوفهم ببر اجلليعة، 
واشتملت الرحلة على الكثير من 
أعضاء نادي الشعب وأسرهم في 
الرحلة التي بدأت في 9 صباحا 
وانتهت 7 مســـاء، هذا وأعدت 
إدارة الشواطئ واألندية البحرية 
برنامجا ترفيهيـــا وترويحيا 
خالل الرحلة تخلله املسابقات 
املختلفـــة ووزع فيها اجلوائز 
والهدايـــا على املشـــاركني في 

املسابقات كبارا وصغارا.
من جهته أعرب مشرف نادي 

الدائم واملستمر  التواصل  على 
مع جميع شرائح املجتمع متمثلة 
في مرافقهـــا املختلفـــة وذلك 

التي تقوم إدارة النادي بإعدادها 
وتنظيمها، وأضاف ان شـــركة 
السياحية حترص  املشروعات 

الشعب خالد املذن عن سعادته 
الرحلة  بإقبال األعضـــاء على 
وتفاعلهم بشكل عام مع األنشطة 

الكندري أجرى عملية ناجحةالعازمي يعتذر لرواد ديوانيته
يعتذر النائب 
منــــالن  ســــالم 
العازمي عن عدم 
اســــتقبال رواد 
هذا  ديوانيتــــه 
االســــبوع وذلك 
بسبب سفره مع 
وفد برملاني خارج 
البــــالد، على ان 
استقبال  يعاود 
رواد ديوانيتــــه 
بعــــد عودته من 

السفر.

اجرى األمني 
العـــام ملجلس 
عـــالم  االمـــة 
الكندري عملية 
جراحية ناجحة 
في مستشفى ابن 
سينا ويرقد في 
الثالث  اجلناح 
غرفة رقـــم 6، 
ســـالمات ومـــا 

تشوف شر.
عالم الكندريسالم منالن العازمي


