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بنات مدرسة »أم احلارثة األنصارية« ارتدين األزياء التراثية

درع تكرميية للشيخة نوال الصباح

»أنا عربي« في ثانوية »أم الحارثة األنصارية«
أم احلارثة  اختتمت ثانوي����ة 
األنصاري����ة للبن����ات أنش����طتها 
الصيفية »أنا عربي« حتت رعاية 
محاف����ظ اجلهراء الش����يخ مبارك 
احلمود وبحضور رئيسة مهرجان 
الطفل املميز الشيخة نوال الصباح 
ومختار الصليبية صنت الرشيدي 
ومديرة املدرس����ة سهام البلوشي 
والوكيلتني عائشة الشمري ومنال 
بداح وعدد من املدرسات في املنطقة 

التعليمية.
وقالت مديرة املدرس����ة سهام 
البلوشي إن االحتفال جاء مبناسبة 
العربية  الدول  تأس����يس جامعة 
واختيار الق����دس عاصمة الثقافة 
العربي����ة واإلس����كندرية عاصمة 

السياحة العربية.
وأضافت أن األقس����ام العلمية 
قد تواصلت مع س����فارات الدول 
العربية وقد تفاعلت تلك السفارات 
مع األقسام إلبراز تراث كل الدول 

العربية وثقافتها.

ومن جهتها أكدت رئيسة مهرجان 
الطفل املميز الشيخة نوال الصباح: 
نحن بالعروبة نحيا وأنا أرى انه 
البد من تسطيره من نور وان يكون 
العربي جنما في الس����ماء، جنده 

في املقدمة يقدم اخلير كل اخلير 
ألبنائه وألمته العربية واإلسالمية.
وقالت من هنا أصبحنا من الذين 
حملوا عل����ى أكتافهم عبء تعليم 
الطفل من الصغر وغرس األخالق 

العربية الكرمية فيه وتقوية جسمه 
وتوس����يع مدارك����ه والبحث عن 
مهاراته وإبداعاته، فقمنا بإطالق 
مهرج����ان الطفل املمي����ز من اجل 

املهارات واإلبداعات والتفوق.
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