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يقام في متام الساعة 12.5 
بعد ظهر اليوم اخلميس حفل 
تكرمي رؤس���اء االقسام في 
مستشفى االميري في مركز 

ثنيان الغامن.

تكرمي رؤساء أقسام 
»األميري« اليوم

الجزاف استقبل سفير جمهورية هنغاريا نور الهدى 
تفوقت 

في »الهندية«

تلقت الطالب���ة نور الهدى 
املبارك���ة  الفخران���ي  محم���د 
والتهنئة من األهل واألصدقاء 
حلصولها على شهادة التفوق 
للمرحلة الثالثة من مدرسة األمل 
الهندي���ة، ألف مبروك وعقبال 

اجلامعة.

بحث رئيس مجلس االدارة املدير العام للهيئة 
العامة للشباب والرياضة اللواء م.فيصل اجلزاف 
سبل تعزيز العالقات الشبابية والرياضية املشتركة 
بني الكويت وجمهورية هنغاريا. جاء ذلك خالل 
استقبال اجلزاف سفير جمهورية هنغاريا لدى 
الكويت يانوش هوفاري وذلك بحضور نائب املدير 

العام لشؤون الرياضة د.حمود فليطح.
وتركزت املباحثات على مناقشة عدد من القضايا 
ذات االهتمام املشترك في مجاالت شبابية ورياضية 

مختلفة.

وقال اجلزاف ان الطرفني بحثا أثناء اللقاء اهم 
سبل ازالة معوقات تنمية وتطوير آفاق عالقاتهما 
الشبابية والرياضية في السنوات القليلة املقبلة، 
الس���يما ان رغبة حتقيق هذا االمر متوافرة لدى 

اجلميع.
واضاف اجلزاف ان الكويت حريصة على تعزيز 
عالقاتها الشبابية والرياضية مع مختلف دول العالم 
كون مثل هذه العالقات تشكل أساسا متينا في تنفيذ 
الرغبة السامية باالهتمام بالشباب والرياضيني 

ألنهم عصب البالد وثروتها املستقبلية.

اللواء م.فيصل اجلزاف ود.حمود فليطح والسفير الهنغاري يانوش هوفاري أثناء اللقاء

نور الهدى محمد

الطالبات يقدمن إحدى الفقرات املوسيقية

.. وجانب من احلفل اخلتامي

.. وفي صورة مع زمالئها اخلريجني

منار الطحنون تتسلم شهادة التخرج

فقرة جماعية لطالبات إحدى املدارس

ختام التجمعات الموسيقية لـ »الجهراء« بمدرسة المطالع
فرج ناصر

أقي���م احلف���ل اخلتامي 
للتجمعات املوسيقية ملدارس 
التعليمية  منطقة اجله���راء 
االبتدائي���ة  للمرحلت���ني 
واملتوسطة حتت رعاية مديرة 
التعليمية  منطقة اجله���راء 
باالناب���ة لطيف���ة العجي���ل 
العامة  الفني���ة  واملوجه���ة 
انصاف احلافظ ومبشاركة 
11 مدرسة على مسرح مدرسة 
املطالع املتوسطة بنات في 
مدينة سعد العبداهلل وتخلل 
احلف���ل ع���دد م���ن الفقرات 
املوسيقية املقررة واملختارة 
والتي هدفت الى تنمية احلس 
الوطني ل���دى طلبة املرحلة 
االبتدائية واملتوسطة والتي 
الق���ت استحس���ان اجلميع 
حلسن التنظيم وتركيزه على 

االبداعات لدى الطالبات.
وفي نهاية احلفل، قامت 
مدي���رة املنطق���ة بتوزي���ع 
الدروع والشهادات التقديرية 
للمدارس، حيث ش���ارك في 
التك���رمي مراق���ب التعلي���م 
املتوس���ط محم���د جاس���م 

السعيدي.
وقال���ت مديرة مدرس���ة 
الظفيري  املط���الع فاطم���ة 
ان مث���ل ه���ذه التجمع���ات 
تبرز اجلان���ب االيجابي في 
الذاتية واحلركية  امله���ارات 
لدى الطالبات، بحيث تكون 
قد قدمت مشاركة فاعلة في 
بذر نواة اإلبداع لدى الطلبة 
حتى يكونوا منتجني وقادرين 
على صناعة املستقبل بشكل 

واع.

منار احتفلت بتخرجها 
في »الكويت اإلنجليزية« بامتياز

احتفلت الطالبة منار الطحنون بتخرجها بامتياز في احلفل السنوي 
الذي أقامته مدرس���ة الكويت اإلجنليزية بقاعة الراية حتت رعاية 
وزير الصحة د.هالل الس���اير وأهدت الطالبة منار تفوقها لوالديها 

واعدة إياهما مبواصلة التفوق في دراستها اجلامعية.

)سعود سالم(الوقوف ألداء السالم الوطني إيذانا ببدء احلفل


