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نهار بن دهمة مع راكان بن حثلني وعبداملانع الصوان

النائب فالح الصواغ وسعود العتيبي وحسن الكندري وتكرمي أحد الطالب املتفوقني

النائب فالح الصواغ ومسؤولو النجاة في معرض التربية الفنية

أداء استعراضي لفريق الكراتيه باملدرسة

علي الصوان ومحمد الصوانسلطان بن حثلني متوسطا محمد عبداملانع الصوان وحمد امللحان

سلطان بن حثلني وراكان بن حثلني وفالح االسود ومحسن بن دقلة وفالح سمهور فهيد الصميل وخالد بن حثلني ومحمد الصوان وسلطان بن حثلني وحمد امللحان وراكان بن حثلني

عبداملانع الصوان راكان بن سلطان بن حثلني سلطان بن حثلني

الصوان يولم على شرف راكان بن حثلين
محمد راتب

أق���ام محم���د عبداملانع 
الص���وان حفل اس���تقبال 
وعش���اء على شرف راكان 
بن س���لطان بن حثلني في 
صالة مشبب اجلالل بهدية، 
النواب  حضره جمع م���ن 
واأله���ل  والش���خصيات 
واألصدق���اء الذين تبادلوا 
االحادي���ث الودي���ة. وأكد 
الصوان ل� »األنباء« ان هذه 
اللقاءات توطد العالقات بني 
األهل وتزيد الروابط بينهم 

ملا فيه خير اجلميع.

»النجاة النموذجية« بالمنقف احتفلت بخريجيها برعاية الصواغ
ف���ي ج���و مل���يء 
يف���وح  بالس���عادة 
النجاح  في���ه عبي���ر 
اقامت مدرس���ة النجاة 
االبتدائية  النموذجية 
� بن���ني باملنقف حفلها 
السنوي لتكرمي أبنائها 
اخلريج���ني برعاي���ة 
النائب فالح  وحضور 
الص���واغ وقبل احلفل 
ق���ام النائ���ب الصواغ 
بصحبة نائب مدير عام 
النجاة سعود  مدارس 
العتيبي ومدير الشؤون 
اإلداري���ة واخلدم���ات 
العوضي  عبداللطيف 
وإدارة املدرسة ممثلة 
باملدير حسن الكندري 
واملدير املساعد إسماعيل 
الفيلكاوي واملش���رف 
العام عبدالسميع احمد 
بجولة عل���ى معرض 
االنش���طة املصاح���ب 
التخ���رج اطلع  حلفل 
خاللها الضيوف على 
االنش���طة التي تقدمها 
املدرسة لطالبها، ثم ابتدأ 
احلفل بالسالم الوطني 
الكرمي بعدها  والقرآن 
تقدم فريق من الطالب 
بتقدمي عروض الكراتيه 
والدفاع عن النفس وكان 
الضيوف على موعد مع 
العمل املسرحي للطالب 
حيث قدم فريق املسرح 
مسرحيتني ابدع خاللها 
الطالب ونالوا االعجاب 
والتصفيق املتكرر من 
احلض���ور، ث���م قامت 
مجموعة الشعر بالقاء 
قصيدة في حب الوطن. 
بعدها قام راعي احلفل 
النائب ف���الح الصواغ 
يرافقه مسؤولو النجاة 
بتكرمي الطالب الفائقني 
ابناء  واملتميزي���ن من 
املدرسة والذين اصطفوا 
بأوشحتهم واالبتسامات 
العريضة متأل وجوههم 
ترقبه���م نظرات األهل 
الذي���ن حض���روا تلك 

املناسبة السعيدة.
وف���ي نهاية احلفل 
النائ���ب الصواغ  عبر 
عن اعجابه بأداء الطالب 
املتمي���ز وم���ا تقدمه 
املدرس���ة من انشطة 
طالبية ب���دت واضحة 
في املعرض وفي فقرات 

احلفل.
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