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حمود حسني العنزي

مشاركون يحملون كأس العالم

تشجيع من احلضور خالل مهرجان »الكل رابح مع الوطنية« .. ومشاركة من األطفال

سيارة هوندا وجوائز في مهرجان الوطنية 
وكأس العالم للتسوق في سحبه الخامس

فريحة األحمد 
كّرمت الشمري

اللجنة  كّرمت رئيسة 
العليا جلائزة األم املثالية 
الش���يخة فريحة األحمد 
الزميل نايف الشمري نظرا 
جلهوده التي قام بها إلجناح 
احتفال األم املثالية ودعمه 

اإلعالمي للحفل.

ألف مبروك
ن���ال الطال���ب حمود 
أحمد حسني العنزي درعا 
تذكارية مبناسبة تفوقه 

في العام 2009 - 2010.
م���ع متنياتن���ا بدوام 

التفوق والنجاح.

 لميس بالل
أجرت الش���ركة الكويتية املتحدة لإلعالن والنشر والتوزيع 
الس���حب اخلامس على اجلوائز القيمة واملقدمة للمتسوقني من 
نقاط البيع املشاركة في مهرجان الوطنية وكأس العالم للتسوق 
من ش���ركات ومحال جتارية، والذي أقيم في مجمع مارينا مول 
بإش���راف وحضور ممثل وزارة التجارة جاسم الهاجري، وعدد 
من املشاركني باملهرجان، الى جانب عمالء الشركات الذين تابعوا 
فرص فوزهم باجلوائز القيمة التي يقدمها املهرجان والتي بدأت 
بسيارة هوندا سيفيك للفائز األول ثم جوائز إلكترونية متعددة 
وقيمة تخللتها جوائز فاجأت احلضور.. واملش���اركة تكون عن 
قيمة كل 10 دنانير مشتريات يحصل املشتري على كوبون سحب 
يخوله الدخول في الس���حوبات األسبوعية التي ستجرى خالل 
فترة املهرجان، كما انه ميكن للمشتري استرداد قيمة مشترياته 
إذا فاز فريقه الذي رشحه على كوبونات السحب مبباريات كأس 

العالم، وذلك من خالل سحب خاص بهذا الترشيح.
أما عن نتائج الس���حب الرابع فقد فاز باجلائزة األولى وهي 
سيارة هوندا سيفيك ابراهيم عواد راشد، وفاز عمر علي السعيدي 
بتلفزيون باناس���ونيك 58 بوصة وكل من باس���م عبدالقادر بن 
جمعة وصالح محمد السني ولطيفة جاسم القطان بتذاكر سفر 
جلوهانسبرغ، باإلضافة الى حضور مباراتني واإلقامة واملواصالت، 
كما فاز ماجد علي كامل علي بتلفزيون 50 بوصة وفاز عبدالرحيم 
علي عبداحلميد بتلفزيون 37 بوصة، كما فازت أمل سعد العازمي 
بكاميرا ديجيتال وفاز عماد مروان صالح بكاميرا ڤيديو وس���يد 
عباس موسى بنظام س���ينمائي وأخيرا فازت باجلائزة احلادية 

.DVD عشرة ماجدة عبدالقادر أحمد وهي
وفي نهاية مهرجان الس���حب اخلامس أعلن خالد خاسكية أن 
السحب القادم سيكون يوم الثالثاء املقبل في مجمع املارينا مول 
وستتخلله مفاجآت عدة، كما شكر خالل تقدميه البرنامج الرعاة 

وكل من ساند هذا املهرجان املتميز وعمل على إجناحه.

درع تكرميية من الشيخة فريحة األحمد للزميل نايف الشمري

)أنور الكندري(جاسم الهاجري وخالد خاسكية يعلنان أسماء الفائزين

اختتام أنشطة رياض األطفال في »الفروانية التعليمية«
حتت رعاية وحضور محافظ 
الفروانية الفريق متقاعد عبداحلميد 
احلجي، اختتم على مسرح روضة 
الرابية انشطة رياض االطفال في 
منطقة الفروانية التعليمية بحضور 
الفروانية  مديرة ع����ام منطق����ة 
التعليمية يس����رى العمر ومدير 
عام مديرية امن محافظة الفروانية 
العميد غلوم حبيب ومختار منطقة 
الرابية فارس النون ومدير ادارة 
االنش����طة التربوية ناجي الزامل 
ومراقبة مرحل����ة رياض االطفال 
زكية ابل، حيث اقيم حفل شارك 
فيه اطفال مدارس الرياض وقدموا 
»اوبريت« حتت عن����وان »كنوز 

عاملية« جسد املهارات التربوية.
واشاد احلجي بالدور الذي تقوم 
به مديرة ع����ام منطقة الفروانية 
التعليمية وتوجيه رياض االطفال 
ومديرة روض����ة الرابية وجميع 
العامالت بالروضة البراز مهارات 
االطفال في عمل شامل من خالل 
عروض للتحمل والقوة واالخالص 
بالعمل جسده االطفال بعمل رائع 
شائق القى استحسان احلضور.

وقال����ت مديرة ع����ام املنطقة 
يس����رى العم����ر في كلم����ة بهذه 
املناسبة ان حضور ورعاية محافظ 
الفروانية النشطة املنطقة مدعاة 
فخر واعتزاز، وان هذا التواصل 
املستمر النابع من احلرص يدل على 
االهتمام الكبير بالشأن التربوي 
في املنطقة، موضحة ان ذلك يحمل 
القائمني علي����ه مبواصلة العطاء 
من اجل التمي����ز والعمل خلدمة 
ابنائنا الدارسني في مختلف املراحل 

التعليمية.

عبداحلميد احلجي وسعد اخلنفور ويسرى العمر وأحمد الهيفي في مقدمة احلضور

هدية تقديرية حملافظ الفروانية عبداحلميد احلجي

جانب من حفل اخلتام ألنشطة رياض األطفال في الفروانية


