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الحريري استقبل الزيد على هامش مؤتمر »األونسترال«

ثانوية عمر بن الخطاب األولى بمسابقة »المعلمين« باألحمدي
وزير الشباب العراقي يزور المركز العلمي

مجلس حي قرطبة يكّرم الجندي المجهول

درع التفوق الرياضي لمدرسة الصابرية بنات

فازت ثانوية عمر بن اخلطاب باملركز األول في 
املسابقة الثقافية ملدارس منطقة األحمدي التعليمية 
التي نظمها فرع جمعية املعلمني في محافظة األحمدي 
في إطار نشاطه الثقافي احلافل ومبشاركة واسعة 

وتنظيم متميز.
وقد اس���تطاع فريق ثانوية عمر بن اخلطاب 
الذي ضم كال من املدير املس���اعد فارس املطيري 
واملعلم���ني محمد ابراهيم وأمجد س���يد أن يحقق 
املركز األول بعد فوزه في النهائي على فريق ثانوية 
عبداهلل األحمد الصباح )أ( الذي حصل على املركز 
الثاني وضم كال من املدير املساعد ناصر الضاعن 
واملعلمني إيه���اب مصطفى وصبري احلنفي فيما 

كانت 4 فرق من أصل 36 فريقا من معلمي مختلف 
املراحل التعليمية في مدارس املنطقة قد وصلت 

الى النهائيات.
وبحضور عضو مجل���س إدارة اجلمعية بدر 
املطيري واملوجه األول للكشافة في منطقة مبارك 
الكبير التعليمية فهد القناص ومدير الفرع عبداهلل 
العجمي وعدد من األعضاء ومديري املدارس وحشد 
من املعلمني املشاركني أقيمت مراسم تكرمي الفرق 
الفائزة في الوقت الذي أشاد فيه مدير الفرع عبداهلل 
العجم���ي بالنجاح الكبير الذي حققته املس���ابقة 
ومبا شهدته من مشاركة واسعة وتنافس أخوي 

تربوي مميز.

ابدى وزير الش���باب العراقي جاسم 
محمد جعفر اعجابه وتقديره لالجنازات 
العلمية والش���بابية للكويت، مؤكدا ان 
املركز العلمي هو احد الصروح الكبيرة 

على مستوى منطقة الشرق االوسط.

وقال وزير الشباب العراقي خالل زيارته 
للمركز العلمي اننا نتطلع لالس���تفادة 
من جتربة الكويت، السيما ان جمهورية 
العراق مقبلة على مرحلة جديدة في البناء 
والتعمير، ونتطلع إلى املزيد من التعاون 

والتنسيق بني البلدين الشقيقني، وتعزيز 
سبل االخاء والتضامن في جميع املجاالت 

وعلى مختلف االصعدة.
يذكر ان وزير الش���باب العراقي زار 
البالد بدعوة من الهيئة العامة للشباب 

والرياضة، والتقى بقادة العمل الشبابي 
والرياض���ي بالبالد، واثنى على اجلهود 
الهيئ���ة وجميع  املخلص���ة ملس���ؤولي 
املسؤولني باجلهات املعنية في مختلف 

القطاعات العلمية والشبابية.

أقام مجلس حي قرطبة مبقر مختارية قرطبة حفال خاصا 
لالحتفال وتكرمي وكيل ضابط محمد بالل احد رجاالت املرور 
النش����طني. ويأتي تكرمي بالل من قبل مجلس حي قرطبة 
لتوصيل رسالة ش����كر وتقدير من اهالي قرطبة ملا يبذله 
من جهد وحتمل فترات طويلة لتنظيم املرور في ش����ارع 
دمشق ما بني منطقتي قرطبة والسرة. وقام مختار قرطبة 

عبداحملسن محمد احلسيني رئيس مجلس احلي بتسليم 
املكرم وكيل ضابط محمد بالل درعا تذكارية يحمل معاني 
س����امية. كذلك قدم خالد عبداحملسن البابطني احد اعضاء 
مجلس حي قرطبة هدية تذكارية نيابة عن مجموعة البابطني 
تقديرا للجندي املجهول محمد بالل، كما قدم رئيس جمعية 
قرطبة د.عثمان الفلي����ج هدية خاصة. والقى هذا التكرمي 

استحس����ان اعضاء مجلس احلي ومجل����س ادارة جمعية 
قرطبة التعاونية كتقدير للوكيل الضابط محمد بالل. واذ 
يتم تكرمي هذا العسكري النشط فإمنا يريد اعضاء مجلس 
حي قرطبة لفت نظر املسؤولني في الداخلية الى ضرورة 
االهتمام باملرور وتشجيع رجال الشرطة النشيطني الذين 

يبذلون جهدا متواصال من اجل خدمة املواطنني.

حصل قسم البدنية مبدرسة الصابرية 
االبتدائي���ة بنات على درع التفوق العام 
في األنش���طة الرياضية للعام الدراسي 

2010/2009 بف���وزه باملرك���ز األول في 
التمرينات والفن الش���عبي وأفضل سي 
دي وجمباز االجهزة واجلمباز اإليقاعي 

والعاب القوى املركز الثاني. وقد شكرت 
مديرة املدرس���ة مرمي الشليمي رئيسة 
قسم التربية البدنية املبدعة مرمي الدابي 

ومعلماتها املتمي���زات على هذه اجلهود 
الواضحة وكذلك التلميذات املش���اركات 

في هذه البطوالت.

رياض أطفأ 
شمعته الثالثة

احتفل���ت زوج���ة 
سفير بنني اجار تيرو 
كباس���ي بعي���د ميالد 
حفيدها رياض كباسي 
الذي يبلغ من العمر 3 
سنوات وذلك في منزل 
السفير. حضرت احلفل 
عدد من زوجات السفراء 
واعضاء من سفارة بنني 
وذل���ك م���ع عائالتهم 
ومتن���وا له ف���ي ظل 
الديبلوماسية  االسرة 

العمر طويل.

شارك أمني عام مركز التحكيم 
التجاري لدول مجلس التعاون 
اخلليجي د.ناصر الزيد مبؤمتر 
قواع���د االونس���ترال الذي عقد 
ابريل املاضي  اواخ���ر  ببيروت 
والذي كان برعاية رئيس الوزراء 
اللبناني سعد احلريري وحضور 
كل من أمني ع���ام جامعة الدول 
العربية عمرو موسى ود.عمرو 
الع���دوي رئيس جامعة بيروت 
العربية ود.حفيظة حداد عميدة 
كلية احلقوق والعلوم السياسية 
بجامع���ة بي���روت والعديد من 
الش���خصيات البارزة في مجال 
التحكيم داخل لبنان وخارجها.

وصرح د.الزي���د بأنه التقى 
مع الرئيس سعد احلريري على 
هامش املؤمتر، والذي أشاد خالل 
التنظيم للمؤمتر  لقائه بحسن 
املوف���ق للجمهورية  واالختيار 
اللبنانية الحتضان هذا املؤمتر 
الدولي ملا تتمتع به من مكانة في 
عالم التحكيم، ومناسبة موقعها 
اجلغرافي لتنظيم مثل هذا املؤمتر 
وال���ذي يضم نخبة من اخلبراء 

يعتبره منب���ع قوانني التحكيم 
العاملية، وكذلك االستفادة لطرحها 
كمشروع قانون حتكيم للتعديل 
عليه���ا في كل دول���ة من الدول 

املشاركة باملؤمتر.

أنحاء  التحكيم م���ن جميع  في 
العالم، وحرصه على املشاركة 
في مثل هذه املؤمترات لالستفادة 
من األطروحات التي تقدم على 
تعديل قانون االونسترال الذي 

رئيس الوزراء اللبناني سعد احلريري مستقبال د.ناصر الزيد

جانب من املسابقة

وزير الشباب العراقي والوفد املرافق له في لقطة تذكارية بأحد اقسام املركز العلمي

الوكيل ضابط محمد بالل مع رئيس واعضاء مجلس حي قرطبة

املوجهة الفنية موضي اجلسار ومديرة املدرسة مع قسم التربية الفنية مديرة املنطقة تسلم درع التفوق العام ملديرة املدرسة وقسم البدنية

رياض كباسي مع والدته

املطيري والعجمي والقناص يتوسطون الفريقني األول والثاني

رياض مع األهل واألصدقاء استعدادا إلطفاء شمعته الثالثة

نوال الحمود رعت مهرجان العسعوسي للموهوبين رياضيًا وفنيًا

حتت رعاية رئيس���ة مهرجان الط����فل املم����يز 
الش���ي���خة نوال احلمود، اقام قسم التربية البدنية 
مبدرسة حسني العسعوسي االب����تدائية للبنني مبشاركة 
العديد من مدارس منطق���ة مبارك الكبير التعليمية 
ومنطقة اجلهراء التعليمي���ة للمرحلة االب����تدائية 
)مه���رجان حسني العسعوسي لل����موهوبني رياض����يا 
وفنيا( بحضور مدير منطقة مبارك الكبير التعليمية 

وم����ديرة م���درس���ة حسني الع����سعوسي سميرة 
الع���س���الوي وموجهي وموجه���ات وزارة التربية. 
وقالت العسالوي ان استثمار العقول البشرية يعد 
من اجنح االس���تثمارات واهمها على االطالق ملا لها 
من دور اساسي في بناء مجتمع متقدم وقوي بعقول 
ابنائه وسواعدهم الفتية مؤكدة انه ال تكتمل سالمة 
العقل إال بوجوده في جس���م س���ليم ومن هنا كانت 

فكرة مهرجاننا.
وقالت رئيسة مهرجان الطفل املميز وراعية املهرجان 
الشيخة نوال احلمود احث االبناء على احلرص على 
ما ينفعهم من علم ودراسة وثقافة ومهارات مكتسبة 
ثقافي���ة ورياضية واجتماعي���ة. واكدت ان مهرجان 
الطفل املميز والذي يهدف الى كسب املهارات والتفوق 

والتميز فهو من اجلكم.

..ودرع تكرميية الشيخة نوال احلمود مع مديرة املدرسة وعدد من املعلمات 


