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»مركز الصباحية« أواًل في تعليم الكبار

ملتقى اإلبداع الفني في مدرسة حفصة المتوسطة

»مسعود بن سنان« كّرمت طلبتها المتفوقين

الديحاني يكرم مدير
 »سعد بن الربيع«

قام مدير منتخب الناش���ئني لكرة القدم علي 
الديحاني بتكرمي مدير مدرسة ثانوية سعد بن 
الربيع هاش���م الذويخ وذلك جلهوده الواضحة 
مبساعدة العبي منتخب الناشئني عبداهلل الشمري 

ومحمد السرهيد.
يأتي ذلك في اطار التعاون بني ادارتي املدرسة 
ومنتخب الناشئني الذي يستعد خلوض نهائيات 
كأس آسيا املقررة في مدينة عمان باالردن اكتوبر 
املقبل مبشاركة 16 منتخبا آسيويا حيث سيتم 
تأهيل املنتخبات االربع���ة االولى الى نهائيات 

كأس العالم.

اقام مرك����ز تعليم الكبار في منطقة االحمدي 
التعليمية حفال تكرمييا للدارسني واملراكز املتميزة 
حيث حصل مركز الصباحي����ة لتعليم الكبار – 
الثانوي على املركز االول لتميزه من خالل انتظام 
العمل الذي تكلل بالنجاح حيث قال مدير املركز 
منصور السبيعي ان جناحنا كان بفضل تكاتف 
جهود اجلميع سواء الهيئة االدارية أو التدريسية 
وكذلك تسهيل االمور وتوفير االمكانيات من قبل 

املنطقة التعليمية حيث كانت هناك متابعة حثيثة 
من مدير عام منطق����ة االحمدي التعليمية طلق 
الهيم ومدير الشؤون التعليمية محمد الزهمول 
وكذل����ك رئيس تعليم الكبار ش����بيب العويهان 
الذين كان لهم الدور االيجابي في مسيرة املركز 

التعليمية.
كما توجه السبيعي بالشكر الى النائب د.محمد 

احلويلة لرعايته حفل التكرمي وحضوره.

اقامت مدرسة حفصة املتوسطة للبنات التابعة 
ملنطقة مبارك الكبي���ر التعليمية معرض ملتقى 
االبداع الفني الرابع على التوالي وهو معرض خلتام 
االنش���طة وملتقى البداع املتميزين من املعلمات 

والطالبات واولياء االمور.

وقد افتتح املعرض املوجه االول للتربية الفنية 
احمد غلوم بصحبة عدد من املوجهني وكان متميزا، 
وكان وراء هذا املجهود العظيم مديرة املدرس���ة 
ليلى الكندري ورئيسة قسم التربية الفنية عبير 

الغيث.

اقامت مدرسة مسعود بن سنان حفال لتكرمي طالبها املتفوقني، بدأ احلفل بالسالم 
الوطني ثم آيات من الذكر احلكيم، ثم كلمة مدير املدرس���ة يوسف احملطب الذي اشاد 
بالطلبة املتفوقني وقال: ال ش���ك ان صفوف املتفوقني الذين ميثلون اليوم امامكم هي 
التعبي���ر الواضح عن الطموح وال���دأب الذي يرجوه كل اب البنائه – كما يؤكد ثقتهم 
بأنفسهم وتقديرهم املسؤولية ووالءهم لوطنهم، واشار الى ان املدرسة حترص على 

حتقيق التميز في كل مجال.
وفي ختام كلمته تقدم بالشكر جلهود املديرين املساعدين عبدالرضا اكبر وحميد 
العيسى، ولكل من ساهم في اجناح هذا احلفل، ونيابة عن زمالئه الطلبة القى الطالب 
عبدالعزيز الفيلكاوي كلمة الفائقني وشكر جميع من اخذ بأديهم وفتحوا لهم ابواب املعرفة 

واضاء امامهم ميادين العلم، وتوالت فقرات احلفل التي نالت اعجاب اجلميع.

النائب د.محمد احلويلة وطلق الهيم يكرمان منصور السبيعي

احمد غلوم يفتتح املعرض

مدير املدرسة واملدير املساعد يكرمان احد الطلبة املتفوقني يوسف احملطب مكرما احد املعلمني املتميزين

جولة في اركان املعرض

.. وحديث للنائب د.محمد احلويلة بحضور شبيب العويهان

بعض املعروضات

ظاهر العازمي وعلي الديحاني وهاشم الذويخ ومزعل السرهيد وفيصل السالمني والالعبان محمد السرهيد وعبداهلل الشمري

الطالبات ابتهجن بتفوقهن الطالبة ياسمني محمد شرف الدين تتوسط والديها ومديرة املدرسة

مدير املدرسة متوسطا اعضاء الهيئة التعليمية في املدرسة

»آمنة االبتدائية« تحتفل بخريجاتها 
بمشاركة »عسل المعجزة«

للدراسة والتفوق. وفي اخلتام مت تكرمي 
الطالبات ومختار منطقة الدس���مة وعدد 
من احلضور وانفرط عقد احملبة على امل 

لقاءات متجددة في مناسبات اخرى.

ندى أبونصر
اقامت مدرسة آمنة االبتدائية – بنات 
مبشاركة »عسل املعجزة« حفال لتخريج 
كوكبة من طالباتها الفائقات مبش���اركة 
»عسل املعجزة« وبحضور مديرة املدرسة 
سعاد صالح وحشد من الهيئة التعليمية 

واولياء امور الطالبات.
افتتح احلفل بالنشيد الوطني وآيات 
من الذكر احلكيم تلتها العديد من الفقرات 
املوس���يقية والفن الش���عبي واملش���اهد 
التمثيلي���ة التي ادته���ا الطالبات باتقان 
وابداع. ومن بعدها القت مديرة املدرسة 
كلمة رحبت فيها باحلضور وابدت سعادتها 
التي ال توصف بطالباتها الفائقات بوشاح 
التفوق وثوب النجاح. وشكرت املدرسات 
اللواتي غرسن البذور ورعني النبت كي 
ينمو بثماره النضرة. والى اولياء االمور 
الذين أمن���وا للطالبات املناخ املناس���ب 

مديرة املدرسة تلقي كلمتها

 )فريال حماد(مختار الدسمة في مقدمة احلضور

العالمة  يعت���ذر س���ماحة 
السيد محمد باقر املهري وكيل 
املرجعيات الشيعية عن عدم 
استقبال رواد ديوانيته خالل 
فت���رة الصيف، على ان يعاود 
استقبالهم بداية شهر رمضان 

املبارك.

املهري يعتذر لرواد ديوانيته
يس���ت��قبل عضو مجلس 
البحري محمد  الن���ادي  ادارة 
الفارسي رواد ديوانيته عقب 
صالة العشاء من كل يوم سبت، 
وذلك في ضاحية صباح السالم، 
قطع���ة 7، ش���ارع 2، جادة 4، 

م��نزل 31.

ديوانية الفارسي كل سبت


