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ديوانية املويزري كل أحد

برعاية وحض���ور رئيس 
القدم  الكويت���ي لكرة  االحتاد 
الشيخ طالل الفهد والشيخ خالد 
الفهد والوكيل املساعد للتعليم 
الغيص ومساعد  اخلاص فهد 
املدير العام لش���ركة مؤسسة 
التعلي���م األهلي منى بورحمة 
ومراقبة املدارس األجنبية نادية 
حامد، وجمع غفير من أولياء 
األمور وإدارة املدرس���ة أقامت 
العاملية حفل  التكامل  مدرسة 
التخرج السنوي على مسرح 
قاع���ة الراية للعام الدراس���ي 
2010/2009 واس���تهل احلف���ل 
بالسالم الوطني ثم تالوة عطرة 
من الذكر احلكيم، ثم ألقت نادية 
حامد مراقبة املدارس األجنبية 
كلمة قالت فيها انه ملن دواعي 
الفخر واالعت���زاز ان أقف بني 
أيديكم اليوم في مناسبة سعيدة 
غالية على نفوسنا جميعا آباء 
ومعلمني نحتفي بتخريج كوكبة 
من أبنائنا وبناتنا وهم يضعون 
اقدامهم على مرحلة مهمة تفتح 
لهم الطريق الى مستقبل مشرف 
إدارة  بإذن اهلل، ه���ذا وكانت 
املدرسة قد أعدت برنامجا حافال 
لهذا احلفل السنوي، حيث مت 

تخريج 55 طالبا وطالبة.
ومن خ���الل كلمتها هنأت 
الط���الب  بورحم���ة جمي���ع 
والطالبات بتخرجهم ومتنت 
لهم دوام التوفيق في حياتهم 
العلمية والعملية وحثتهم على 
بذل اجلهد في مرحلة اجلامعة 
وذلك للحفاظ عل���ى تفوقهم 
املستمر ورحبت بورحمة بأولياء 
األمور وشكرتهم على حرصهم 
على احلضور ملشاركة أبنائهم 

وبناتهم فرحة التخرج.
وفي ختام احلفل قام الشيخ 

طالل الفهد والشيخ خالد الفهد 
وفهد الغيص بتكرمي اخلريجني 
الدروع والش���هادات  بتوزيع 
التقديرية والهدايا على جميع 
الطالب والطالبات، وش���كرت 

بورحم���ة الوكي���ل املس���اعد 
للتعليم اخلاص على تشريفه 
إلى  احلف���ل ودعت اجلمي���ع 
البوفيه املفتوح الذي أعد لهذه 

املناسبة.

فهد الغيص ومنى بورحمة يكرمان الشيخ طالل الفهد فهد العتيبي وماجد الغنيم وحسني الدالوي أثناء التكرمي

..وشهادة تقدير ألحد املشاركني

مشاركة تتسلم شهادة شكر وتقدير

تكرمي احدى املشاركات

احد املصورين الفائزين يتسلم شهادة تقدير

حسني الدالوي متوسطا الزمالء في لقطة تذكارية

العميد مطر العوشز يكرم حسني الدالوي

الشيخ طالل الفهد وفهد الغيص يكرمان أحد الطلبة اخلريجني

الشيخ خالد الفهد مكرما إحدى اخلريجات بحضور نادية حامد

عدد من اخلريجني في صورة تذكارية

جانب من اخلريجات

درع تكرميية حلفيدة محمد العلي

فريق عمل الورشة الفنية

جانب من مشاركة األطفال بالورشة جليلة القطان في استقبال الزوار

الورشة الفنية للقطان بـ »األڤنيوز«
الختيار 100 عمل لعرضها بمركز عبدالعزيز حسين

ندى أبونصر
حتت رعاية املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب أقيمت 
الورش���ة الفنية ملعرض الفنان الكويت���ي الراحل خليفة القطان 

الرابع في مجمع األڤنيوز.
وأكدت م.جليلة القطان ان الورش���ة اس���تقبلت أكبر عدد من 

األطفال املوهوبني من 4 إلى 14 سنة.
وأضافت القط���ان ان الهدف من املعرض تخليد ذكرى الفنان 
الراحل خليفة القطان وتشجيع األطفال على اكتشاف موهبتهم 
وتنميتها باألخص في عصر العوملة واإلنترنت الذي غّيب األطفال 

عن تنمية قدراتهم على االبداع.
وزادت انه سيتم اختيار 100 عمل للمشاركة في املعرض الذي 

سيقام 27 يونيو اجلاري في مركز عبدالعزيز حسني الثقافي.
وأش���ارت الى انه مت اختيار مجمع األڤنيوز إلقامة الورش���ة 
ألن���ه أكبر مجمع جتاري في الكويت، وهناك اقبال ش���ديد عليه 

من التجمعات العائلية.

ادعاء مرور حولي
 يكّرم الدالوي

إدعاء مرور  قام رئيس 
حولي العميد املدعي العام 
مطر العوشز بتكرمي حسني 
الدالوي مبناسبة تقاعده، 
وقام بتسليمه درعا تذكارية 
وش���هادة تقدير جلهوده 
وتفاني���ه، متمنيا له دوام 

التوفيق.

تكريم المشاركين في الملتقى الشبابي للتصوير الضوئي
الهيئات  ادارة  اقام���ت 
الش���بابية بالهيئة العامة 
للش���باب والرياضة حفل 
تكرمي للمشاركني في امللتقى 
الثاني للتصوير  الشبابي 
الض��وئ���ي وال����ذي اقيم 
حت���ت ش���عار »احتفالية 
الكوي���ت« وكان م���ن اهم 
شروط املسابقة ان يكون 
موض��������وع الصورة عن 
الكوي���ت الت���ي نراها من 
حولنا في احلياة اليومية 
املت����مي���زة  واالماك���ن 
والش���واطئ  والت���راث 
واملناظر الطبيعية واالعياد 
الوطنية وكل ما يعبر ع���ن 

الوطن.
اله����يئة  وخصص���ت 
جوائز مالية قيمة للفائزين 
باملراك���ز املتقدمة في هذه 
املس���ابقة وف���از باملركز 
االول املتسابق سيد حسني 
الثاني  الهاش���مي واملركز 
زينب حسني عبدال، واملركز 
ابراهي���م خليفة  الثال���ث 

الفارس.
وبعد تك���رمي الفائزين 
الثالث���ة االولى  باملراك���ز 
التقدير  وتوزيع شهادات 
على املش���اركني مت افتتاح 
املع���رض الفني الذي ضم 
ف���ي  االعم���ال املش���اركة 

املسابقة.

طالب »التكامل العالمية« تخرجوا إلى الجامعات العالمية

يع���اود النائ���ب ش���عيب 
املويزري استقبال رواد ديوانيته 
في منطقة الفردوس، وذلك بعد 
عودته إلى البالد بسالمة اهلل، 
ويسعده استقبال اخوانه رواد 
الديوانية اس���بوعيا كل يوم 

أحد.


