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متفوقو »النجاة« يحملون الدروع التكرميية

»النجاة« تكّرم 
طالبها الفائقين

سما أطفأت 
شمعتها األولى

.. وموسى احتفل 
بميالده األول

أطفأت الطفلة سما منير 
الزعبي شمعتها األولى وسط 
فرحة األهل حيث أقام والداها 
حفال جميال وقدما لها الهدايا 
اجلميل���ة، مبروك يا س���ما 

وعقبال ال� 100 سنة.

احتف���ل خال���د جيالني 
وأس���رته بعيد ميالد ابنهم 
موسى حيث أمت عامه األول، 
ومتن���ى األه���ل واألصدقاء 
ملوسى حياة سعيدة في كنف 

والديه، مبروك.

نظمت مدرسة النجاة 
األهلية في مقرها بحولي 
حف���ل تك���رمي طالبه���ا 
الفائقني للموسم الدراسي 
2010/2009 برعاي���������ة 
الوكيل املساعد للتعليم 
اخل���اص فه���د الغيص، 
املتفوقون دروع  وتلقى 
الشكر والتقدير من مدير 
املدرسة جمال السويفان 
واملدرسني األوائل، وسط 
فرحة األهالي وسعادتهم 

الغامرة.

»دور المعلم في المنظومة التربوية« بمدرسة زيد الحرب
ليلى الشافعي

أقامت مدرسة زيد احلرب االبتدائية 
� بنني محاضرة ح���ول »دور املعلم في 
املنظومة التربوية« قدمها رئيس جلنة 
رعاية التائبني بجمعية بش���ائر اخلير 
احمد البس���ام وذلك ضم���ن اطار حملة 
»معلمي سر متيزي« حتدث فيها عن كيفية 
متيز املعلم وابتعاد الطالب عن أساليب 
االنحراف املختلفة وخاصة املواد املخدرة 
وغيرها، قدم احملاضرة رئيسة قسم اللغة 
االجنليزية اميان رجب واملشرف الفني 
أشرف محمد، وأشرف على الندوة مديرة 

املدرسة مليعة احملمد.

»استكشاف األرض والفضاء« بمدرسة اإلخالص

ضمن خطط االمن���اء املهني ملعلمي املرحلة 
املتوسطة لتدريس املناهج اجلديدة قامت مدرسة 
االخالص بتنظيم دورة حتت عنوان »استكشاف 
األرض والفضاء« وق���ام بالتدريب فيها موجه 

اجليولوجيا رشيد فراج وموجه املرحلة املتوسطة 
بحضور مديرة املدرسة جناة جراغ وأعضاء هيئة 
التدريس في املدرسة ومدارس التعليم األهلي 

مبحافظة حولي.

)أسامة البطراوي(جانب من املشاركات تتوسطهن مديرة املدرسة

أحمد البسام أثناء احملاضرة

مديرة التسويق جنالء كرم واملتدربة عائشة الدوغجي

محسن ومحمد من فريق التنسيق بالشركة مجموعة من العاملني في فندق املارينا

تكرمي املشاركني في الدورة التدريبية

الرسم على الوجوه فقرة خاصة لالطفال

مهرجان الصيف لـ »الفنادق الكويتية« في »المارينا«
أقامت شركة الفنادق الكويتية مهرجان الصيف االول على شاطئ فندق املارينا 
بالس���املية للعاملني في جميع الشركات التابعة لها، واس���تمتع موظفو الشركات 
وعائالتهم مبا قدم من فقرات ترفيهية اش���تملت على مسابقات وتوزيع هدايا على 
الفائزين، كما اس���تمتعوا بالفق���رات الترفيهية املتنوعة والت���ي متثلت في ألعاب 
اخلفة، ومسرح العرائس، وشد احلبل وقضى االطفال اوقاتا ممتعة مع شخصياتهم 
الكرتونية احملبية وامضوا الكثير من الوقت في اللعب على الشاطئ. وشهد املهرجان 
ايضا مس���ابقات متنوعة للجمهور، كما مت السحب على اجلوائز القيمة التي قدمت 
للجمهور والتي قدمتها الشركة باالضافة الى اجلهات الراعية وهي اخلطوط الوطنية 

وشبكة اخلليج لالتصاالت.
واستمتع احلضور بوجبة الغداء على البوفيه املفتوح الذي ضم اصنافا متنوعة 
من االطباق اللذيذة والشهية، كمامت توزيع وجبات البيتزا بعد الغذاء، باالضافة الى 
املشروبات الباردة والساخنة، واشاد احلضور باجلهود التي بذلتها ادارة التسويق 
والعالقات العامة في الشركة، حيث حرص العاملون فيها وفي مقدمتهم املديرة جنالء 

عبدالرسول كرم على توفير افضل االجواء العائلية املمتعة جلميع احلضور.
وجس���د املهرجان اهتمام ادارة »الفنادق الكويتية« وحرصها على التواصل بني 
العاملني في الش���ركة والش���ركات التابعة والزميلة، وتقوية اجواء االلفة واحملبة 
وتقوية الروابط فيما بينهم، ملنحهم املزيد من االس���تقرار املهني والنفسي وتقدمي 

خدمات افضل للعمالء من مستخدمي مرافق الشركة.


