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م.طالل القحطاني وم.بشاير العواد وم.شيماء البشر يتوسطون املكرمني واملكرمات

شيخة عادل اخلرافي

يسرى العمر وناجي الزامل وهند الهولي وليلى البعيجان وميثة العجمي في مقدمة احلضور

زهرات »الصابرية« و»أم هاني« قدمن فقرات رائعة مرمي الشليمي مديرة مدرسة »الصابرية« تتسلم درعا تكرميية

.. ودرع تكرميية ملديرة مدرسة »رقية« منى العريفان

ميثة العجمي تسلم مدير األنشطة التربوية ناجي الزامل درعا تذكارية

يسرى العمر وهند الهولي وليلى البعيجان وميثة العجمي يكرمن مديرة مدرسة »هاجر« ليلى العبيدان

عدد من املكرمني واحلضور

م.بشاير العواد وم.طالل القحطاني يكرمان سعاد الزيد م.طالل القحطاني متحدثا وإلى جانبه م.بشاير العواد

م.بشاير العواد وم.شيماء بدر البشر شيخة ومرمي اخلرافي تكرمان م.بشاير العواد نيابة عن والدهما م.عادل اخلرافي

مرمي عادل اخلرافي .. وعدد من املكرمني واملكرمات عريف احلفل م.عبدالعزيز شهاب

»WFEO« مكتب االتحاد الدولي للمنظمات الهندسية
 يكّرم داعمي أنشطته من المهندسين والجامعة

أقام مكتب االحتاد الدولي للمنظمات الهندسية في 
الكويت WFEO حفل تكرمي للمهندسني واملهندسات 
الذين شاركوا في دعم وإجناح انشطة االحتاد الدولي 
والتي كان����ت منها محاضرة رئيس االحتاد املنتخب 
م.عادل اخلرافي ف����ي جامعة الكويت »رحلة متيز«، 
كما مت تكرمي فريق عمل جامعة الكويت جلهوده في 

إجناح احملاضرة.
أقيم احلفل مبش����اركة وحض����ور رئيس جمعية 
املهندس����ني م.طالل القحطاني ومدير مكتب االحتاد 
في الكويت م.ش����يماء البشر، وبرعاية رئيسة جلنة 
املرأة ألفريقيا والش����رق األوسط في االحتاد الدولي 
ملهندسي اإللكترون والكهرباء IEEE م.بشاير العواد، 
حيث مت تكرميها تكرميا خاصا من قبل املكتب ورئيس 

جمعية املهندسني الكويتية لفوزها في هذا املنصب 
العاملي املرموق. وأش����اد م.طالل القحطاني بجهود 
الزم����الء والزميالت في إجناح انش����طة االحتاد، كما 
اشاد بجهود م.بشاير العواد على املستويني احمللي 
والدولي متمنيا لها التوفيق، وأن فوزها بهذا املنصب 
فخر لكل الكويت والكويتيني. ومن جانبها ش����كرت 
م.بش����اير العواد اجلمعية واالحتاد ممثال باملهندس 
عادل اخلرافي على دعمهم لها وإتاحة املجال واسعا 

ملشاركة املتطوعني في العمل الهندسي التطوعي.
وشهد احلفل تكرمي مدير إدارة التطوير اإلداري 
والتدريب بجامعة الكويت سعاد الزيد، ورئيس شعبة 
التنسيق والتدريب باجلامعة ميساء اخللفان، ورئيس 

قسم اساليب التطوير فواز املعوشرجي.

توجيه »الزهرات والمرشدات« يكرم الفائزات بالمسابقات اإلرشادية

حت����ت رعاية مدير ع����ام اإلدارة العامة 
ملنطقة الفروانية التعليمية يسرى العمر، 
أقام التوجيه الفني للزهرات واملرشدات احلفل 
اخلتامي السنوي لتكرمي باقات الزهرات وفرق 
املرشدات الفائزة في املسابقات واألنشطة 
اإلرشادية للعام الدراسي 2010/2009 حتت 
شعار »معا نستطيع تغيير عاملنا« على مسرح 

ثانوية الطاهرة بنت احلارث بنات.
واستهل احلفل بطابور العرض للمرشدات 

ثم السالم الوطني وتالوة عطرة آليات من 
الذكر احلكيم، وألقت املوجهة الفنية األولى 
للزهرات واملرشدات باإلنابة ميثة العجمي 
كلم����ة عبرت فيه����ا عن الفخ����ر واالعتزاز 
باالنتماء للكويت وأرضها الطيبة وأهمية 
هذه األنشطة لغرس حب الوطن في نفوس 

األبناء، وتوجهت بالشكر للحضور.
تال ذلك نشيد بعنوان »صوت الكويت« 
ملرشدات هاجر املتوسطة بنات وقدم براعم 

روضة األندلس فقرة وطنية، ثم ألقت الزهرة 
نادية العوضي قصيدة وطنية. بدورها ثمنت 
راعية احلفل يسرى العمر في كلمة لها اجلهود 
املبذولة إلجناز هذا احلفل واالس����تعدادات 
الكبيرة والتي تكش����ف ع����ن بذور املوهبة 
واالبداع، وأش����ادت بدور احلركة الكشفية 
ومساهمتها في تنمية الفتاة بجميع املجاالت، 
مؤكدة ان ثروة الكويت احلقيقية في أبنائها. 
وش����هد احلفل فقرات وعروضا متنوعة ثم 

لوحة اخلتام مبشاركة جميع مدارس املنطقة. 
وفي اخلتام قامت العمر ورئيس����ة جمعية 
املرش����دات هند الهولي واملوجه����ة الفنية 
العامة للزهرات واملرش����دات باإلنابة ليلى 
البعيجان واملوجهة الفنية األولى باملنطقة 
ميثة العجمي بتكرمي راعية احلفل واجلهات 
الداعمة واملتعاونة طيلة العام وأيضا تكرمي 
الباقات والفرق الفائزة واملتميزة في أنشطة 

وبرامج الزهرات واملرشدات.


