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»معهد فوزية السلطان التخصصي« ينظم معرض الفنون الخامس

تكريم أول دفعة ألكاديمية لوياك إي سي ميالن

رندى مرعي
نظم مجلس اآلباء واملعلمني في مدرسة معهد فوزية 
السلطان التخصصي معرض الفنون اخلامس حيث شارك 
طالب املدرسة بـ 150 لوحة و50 قطعة حرفية وبطاقات 
حتمل صور الرسومات املشاركة في املعرض الذي أقيم 

في املدرســـة، وفي املناسبة قالت رئيسة مجلس اآلباء 
واملعلمني إقبال البهبهاني ان ريع أعمال الطالب يعود الى 
مرسم املدرسة وذلك ألن الطالب ينتظرون هذا املعرض 
سنويا ملا يحظون به من حتفيز من األهالي واملدرسني 
والزوار السيما وانه يزور املعرض سنويا ممثلون عن 

السفارات في الكويت.
من جانبها أكدت رئيسة اجلمعية الكويتية الختالفات 
التعلم آمال الساير أهمية اقامة هذا املعرض للطالب اذ 
يشعرهم مبكانتهم في املجتمع، كما يوفر لهم راحة نفسية 

من ضغط املواد الدراسية ويعزز ثقتهم بنفسهم.

د.فاضل صفر وم.عبدالعزيز الكليب يكرمان فارس العنزي من براند للخدمات اإلعالمية

دالل العوضي وبشاير الكندري

اجلوهرة معرفي وعقيلة عثمان

فتوح احلساوي ويسرى الشمري

رئيسات التربية البدنية

معلمات التربية البدنية

إقبال بهبهاني مع أحد الطلبة املشاركني

قطع كيكة احلفل

صورة تذكارية ألشبال »لوياك« املكرمني من أكادميية لوياك اي سي ميالن 

د.فاضل صفر متوسطا املكرمني

صفر يكّرم المشاركين
 في مؤتمر »األشغال« الثاني

حقق مؤمتر األشـــغال الثاني »احللول واإلمكانات« خطوات 
واسعة وجادة على طريق العمل على خطة التطوير في الكويت 
تخطيطا واعيا وتنفيذا مدروســـا. فمنذ يومه األول الذي انطلق 
في العشرين من الشهر اجلاري طرح نائب رئيس مجلس الوزراء 
للشؤون االقتصادية والتنمية الشيخ أحمد الفهد أهم املواضيع 
التي يعاجلها املؤمتر، وهي هم الشارع في الوقت الراهن، حيث 
حتدث عن روتني الدورة املستندية في الدوائر احلكومية كعائق 
أمام أي حكومة في العالم تعمل جادة على تنفيذ خططها املرسومة 
ومشـــاريعها احليوية، كما حتدث عـــن العمل على إيجاد حلول 
لقضايا االستفادة من املياه املعاجلة واالختناقات املرورية، ومت 
في ختام املؤمتر تكرمي اللجان العاملة واجلهات الداعمة ووسائل 

اإلعالم التي واكبت أعمال املؤمتر.

)فريال حماد(إقبال بهبهاني وبعض احلضور أمام اللوحات املعروضة

أقام مركز لوذان إلجنازات الشباب )لوياك( حفل توزيع شهادات أول 
دفعة من أكادميية لوياك AC Milan لكرة القدم لألشــــبال للفئ ة العمرية 
من 6-16 سنة، وذلك بحضور املدير التنفيذي ألكادميية اي سي ميالن 
فيصل الهارون واملدربني اإليطاليني لألكادميية اليســــندرو باسكوالي 
وكالوديو بالســــيني، اضافة الى املدرب الكويت لألكادميية وجنم كرة 

القدم الكابنت جاسم الهويدي.
واعرب الهارون عن سعادته بتسليم الشهادات ألول دفعة من أكادميية 
لوياك اي سي ميالن لكرة القدم لألشبال، وأوضح ان األكادميية حققت 
جناحا كبيرا واثنى اجلميع على املجهود الواضح والترتيب ومستوى 
التدريب. وافاد بأنه من أهم األنشــــطة التي تخللت األكادميية اختيار 
مجموعة من الطلبة املتميزين مت ارسالهم الى ميالنو بإيطاليا للتدريب 
مع اشبال نادي اي ســــي ميالن الرئيسي وذلك مبرافقة الكابنت جاسم 
الهويدي، ونحن اآلن على وشك ارسال رحلة ثانية من الطلبة املشاركني 
في األكادميية للمشــــاركة في بطولة ودية ينظمها اي ســــي ميالن في 
ميالن بإيطاليا. وشكر الهارون الشركات الراعية لألكادميية وهم شركة 
فؤاد الغامن وأوالده للسيارات واملركز املالي الكويتي ومجموعة الكوت 
الغذائية ومجموعة الراي اإلعالمية وجريدة اجلريدة وشركة ايديا للدعاية 
واإلعالن. من جانبها اوضحت منى الكالوتي عضو مجلس إدارة لوياك 
ان جناح اكادميية اي ســــي ميالن يرجع الى املجهود الكبير الذي بذله 
جميع املسؤولني عن األكادميية من إداريني ومدربني ومتطوعني وايضا 
التزام الطلبة وحبهم لكرة القدم. وافادت بأن األكادميية ستعود ملزاولة 
نشاطها في الكويت مرة أخرى في اكتوبر املقبل الستقبال دفعة جديدة 
من األشــــبال، وان التعاون مع نادي اي سي ميالن مستمر خالل فترة 
الصيف من خالل ارسال طلبة من 12-15 سنة الى مخيم اي سي ميالن 

بكورتينا ايطاليا للعام اخلامس على التوالي.

»األحمدي التعليمية« تختتم أنشطتها الرياضية

حتـــت رعايـــة املوجهة 
العامة للتربية البدنية بنات 
د.منى احلشاش، اقام التوجيه 
الفني للتربية البدنية بنات 
مبنطقة االحمدي التعليمية 
احلفل اخلتامي لالنشـــطة 

الرياضية.
حضرت احلفل املوجهة 
العامة للدراســـات العملية 
فتوح احلساوي واملوجهات 
االوائل واملوجهات الفنيات 

في املناطق التعليمية.
وبـــدأ احلفل بالســـالم 
الوطنـــي ثم آيات من الذكر 
احلكيم وأكدت املوجهة االولى 
للتربية البدنية باالحمدي 
جميلة العوضي من خالل 
كلمتها اننا جنتمع كعادتنا كل 
عام دراسي نشارك في حتمل 
املسؤولية لتحقيق االجنازات 
بتنفيذ اخلطة العامة للتوجيه 
الفني ملادة التربية البدنية 
بنات، كما تقدمت بالشكر الى 
جميع اقطاب االسرة التربوية 
املؤثرة في العملية التعليمية 
وشكرت ادارة مدرسة سبيعة 
بنـــت احلـــارث لتعاونها 

واستضافتها لهذا احلفل.
وتعددت فقرات احلفل من 
فن شعبي ومترينات وجمباز 
وتعبير حركـــي وعروض 

رياضية.
وفي اخلتام اثنت احلشاش 
على هذا العرض الرائع، وقالت 
ان الشكر موصول لكل جهد بذل 
وكل عمل اثمــــر وانبع اطيب 
االزاهير بارك اهلل عملكم وسدد 
خطاكم ونفع هذا البلد اخلير 

املعطاء الكرمي.

منى احلشاش تكرم مديرات املدارس

احلشاش واحلساوي والشريف يتوسطن املوجهات


