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مجموعة من مديري شركة أنظمة البناء املشاركني بالدورة ... ولقطة تذكارية لفريق العمل

طالب الصف األول ويبدو أولياء األمور

جانب من دورة »من كسب يدي«

عبدالهادي جالل دانا جالل

عرفات أثناء تكرمي العسالوي

 )أنور الكندري(جانب من إعالن أسماء الفائزين باملهرجان

أحد املشجعني ُيقبل كأس العالم هوندا سيفيك لطه عبدالعظيم

خالد خاسكيه وجاسم الهاجري أثناء عملية السحب

»سيمز« تختتم »اإلدارة االستراتيجية« لـ »أنظمة البناء«

لميس بالل
الرابع والذي  أقيم السحب 
جتريه الشركة الكويتية املتحدة 
لإلع���ان والنش���ر والتوزيع 
أسبوعيا على اجلوائز القيمة 
واملقدمة للمتسوقني من نقاط 
البيع املش���اركة في مهرجان 
العال���م  وكأس  »الوطني���ة 
للتسوق« من شركات ومحال 
جتارية، في مجمع مارينا مول 
بإشراف وحضور ممثل وزارة 
التجارة جاسم الهاجري، وعدد 
من املش���اركني باملهرجان، الى 
جانب عماء الش���ركات الذين 
تابعوا فرص فوزهم باجلوائز 
القيمة الت���ي يقدمها املهرجان 
والت���ي بدأت بس���يارة هوندا 
سيفيك للفائز األول ثم جوائز 

الكترونية متعددة وقيمة.
واملشاركة تكون عن قيمة 
كل 10 دنانير مشتريات يحصل 
املش���تري على كوبون سحب 
يخوله الدخول في السحوبات 
التي س���تجرى  األس���بوعية 
خال فت���رة املهرج���ان، كما 
ميكن للمشتري استرداد قيمة 
مشترياته إذا فاز فريقه الذي 
رشحه على كوبونات السحب 
مبباري���ات كأس العالم، وذلك 
من خال س���حب خاص بهذا 

الترشيح.
وفاز باجلائزة األولى وهي 
س���يارة هوندا س���يفيك طه 
عبدالعظيم طه، وفازت عذاري 
سالم س���الم محمد بتلفزيون 
باناسونيك 58 بوصة وكل من 

النموذجية  النجاة  مدرس����ة 
االبتدائي����ة بن����ني باملنقف يوما 
دراس����يا مفتوحا لطاب الصف 

األول االبتدائي.
وق����د حض����ر أولي����اء األمور 
احلصص مع أوالدهم وش����اهدوا 
عن قرب األنشطة املصاحبة التي 
يؤديها الطاب بأنفسهم مبا يدخل 
السرور على قلوب التاميذ، وقد 
عاين أولياء األمور بأنفسهم سبل 
الفصول  األداء للمعلم����ني داخل 
واأللعاب التعليمية التي يؤديها 
التاميذ، ولم تقتصر السعادة على 
التاميذ فقط بل تعدت إلى أولياء 
األمور الذي����ن قاموا باملرور على 
أبنائهم ملتابعة إجاباتهم ولرمبا 
استعاد كل منهم ذكرياته األولى 
مع الدراسة فرآها في ابنه في ذلك 

اليوم الذي يشبه االحتفال.
اليوم م����ع بداية احلصة  بدأ 
األولى، وكان السرور واضحا على 
التاميذ وهم يتفاعلون مع املعلمني 
على مرأى ومسمع من والديهم ثم 

قام اآلب����اء واألمهات باملرور على 
أبنائهم بل قاموا بتصويب الدفاتر 
له����م ووضعوا جنوم التفوق في 

دفاترهم.
وفي نهاية اليوم املفتوح أعرب 

أولياء األمور عن تقديرهم لهذه 
التواجد  أتاحت لهم  التي  الفكرة 
مع أبنائهم في الفصل الدراس����ي 
ش����اكرين إلدارة املدرسة وعلى 
رأس����هم مدير املدرس����ة حس����ن 

الكندري الذي تبنى الفكرة وقام 
باإلش����راف عليها املدير املساعد 
إسماعيل الفيلكاوي واملشرف العام 
عبدالسميع أحمد، داعني لتكرار 

الفكرة مع بقية الصفوف.

انطاقا من الدور الذي يلعبه معهد 
س����تانفورد البريطاني ف����ي املجتمع 
الكويتي بنش����ر ثقافة االعتماد على 
الذات واكتساب مهنة أو حرفة تؤدي 
الى الكس����ب املادي وهذا ملدى التأثير 
اإليجابي الفعال في االقتصاد الوطني 
وما ينت����ج عنه من تواب����ع لتحويل 
املجتمع الكويتي من مجتمع استهاكي 

الى مجتمع منتج.
فقد عقد معهد ستانفورد البريطاني 
مجموع����ة من ال����دورات املتخصصة 
واملقدمة للمنتفعات من املطلقات واألرامل 
والبنات غير املتزوجات بالتعاون مع 
وزارة الشؤون االجتماعية والصندوق 
الوقفي للتنمية العلمية واالجتماعية في 

األمانة العامة متمثا، هذا التعاون، في 
مشروع يسمى »من كسب يدي« وفي هذا 
االطار قام املعهد باإلعداد واملشاركة في 
حفل بإحضاره باقة من أهالي اجلهراء 
واملنتفعات من هذا املش����روع. وبهذه 
املناسبة قدمت مديرة املشروع فايزة 
الفيلكاوي شرحا وتعريفا باملشروع وما 
هي إسهاماته اإليجابية لدعم الفئة التي 
تتقاضى املساعدة االجتماعية من وزارة 
الشؤون االجتماعية، وذكرت الفيلكاوي 
ان مشروع »من كسب يدي« بالتعاون 
مع معهد ستانفورد البريطاني يهدف 
الى إكساب هذه الفئة املهارات الازمة 
للعمل في امليادين املختلفة لتعليمهم 

على سد حاجاتهن واالكتفاء بذاتهن.

قطر الندى سماري وإمكوالدو 
لويس بتلفزيون 37 بوصة، كما 
فاز ماجد ستار جابر بكاميرا 
ديجيتال وفاز سعود خالد عيد 
مبس���رح منزلي وأخيرا فازت 
باجلائزة الثامنة سليمة خضر 

.DVD جودة وهي
وف�ي نه��اية مه�رجان السحب 
الرابع أعلن خالد خاسكية ان 
القادم سيكون يوم  الس���حب 
الثاث���اء املقبل في مقر مجمع 
املارينا مول وسيتخلله مفاجآت 
عدة منها تقدمي هدايا من نوع 
جديد وه���ي 3 تذاكر حلضور 
مباراتني مع االقامة، كما شكر 
خال تقدميه البرنامج الرعاة 
وكل من س���اند هذا املهرجان 

املتميز وعمل على إجناحه.

اختتمت »أكادميي��ة سيمز« للتدريب األهلي 
دورة االدارة االستراتيجية ملديري شركة أنظمة 
البن�����اء للمق��اوالت اإلنش����ائ�ي��ة والت�ي مت 
تنظيمها خال الفترة م���ن 15 وحتى 19 مايو 
اجل���اري، وحض�ر حف��ل اخلت�����ام ك��ل م��ن 
مدير عام ش���ركة األنظمة الصناعية واالدارية 
املتخصصة م.هيثم عرفات ومدير عام شركة 
البناء للمقاوالت اإلنش���ائية م.سعود  أنظمة 

العساوي.
وته��دف ه��ذه ال���دورة ال��ى متكني مديري 
الشركة من استشراف املستقبل برؤية واضحة 

مما يساعدهم على اتخاذ القرارات االستراتيجية، 
م��ن حيث توقع األحداث املستقبلية اإليجابية 
والس���لبية على السواء في الس���وق احمللي، 

واالستعداد للتعامل معها.
وجدي�����ر بال�ذك�����ر ان التعاون مس���تمر 
ومتواصل بني األكادميية وبني ش���ركة أنظمة 
البناء مس���تقبا لتحقيق أهداف الطرفني م��ن 
خ��ال التنسيق واملتابعة املستمرة، من خال 
الت�دريب�ية للعاملني  حت��ديد االحتي�اج�����ات 
بش��ركة أنظم��ة البن��اء وقي��ام »أكادميية سيمز« 

بتلبية هذه االحتياجات بكفاءة ومتيز.

مهرجان الوطنية وكأس العالم للتسوق يقدم سيارته الثالثة في سحبه الرابع

»النجاة النموذجية« أقامت يومًا مفتوحًا لطالب الصف األول االبتدائي

دورات لـ »كسب يدي« لتدريب النساء من »ستانفورد«

دانا وعبدالهادي
 تفوقا في اإلخالص

احتف����ل ج����ال الب����ب 
وأس����رته بتف����وق ابنتهما 
الت����ي جنحت ال����ى الصف 
الذي  السادس وعبدالهادي 
جنح ال����ى الصف اخلامس 
في مدرسة االخاص ووعد 
دانا وعبدالهادي والديهما 
ألف  النج����اح.  باس����تمرار 

مبروك ومنها للجامعة.


