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اياد اخلرافي مكرما د.حسن جوهر)قاسم باشا(د.عبداهلل املعتوق ومنى بورسلي وطلق الهيم واياد اخلرافي وزيد العازمي ود.سلوى اجلسار ود.حسن جوهر 

.. وتكرمي د.سلوى اجلسار

.. وتكرمي رئيس املجلس البلدي زيد العازمي

هدية تذكارية تتسلمها منى بورسلي

لي

اياد اخلرافي وطلق الهيم يتوسطان عددا من الطلبة املتفوقني

مشاركة من االطفال بفقرات احلفل

الخرافي يرعى تكريم مبدعي ومتفوقي »األحمدي التعليمية«

أجواء حماسية لكأس العالم في »موڤنبيك الكويت« المنطقة الحرة

قامت مراقبة التعليم املتوسط في منطقة 
االحمدي التعليمية حفلها السنوي الرابع على 
التوالي لتك���رمي نخبة من املبدعني من ابناء 
وبنات الكوي���ت الطلبة الفائقني وذلك حتت 
رعاية رئيس مجلس االمة جاس���م اخلرافي 
وذلك في مدرس���ة س���وداء بنت مالك � بنات 
وبحضور العديد من الش���خصيات التي لها 
دور في خدمة الوطن في مقدمتهم اياد اخلرافي 
الذي ينوب عن والده جاسم اخلرافي ورئيس 
املجلس البلدي زيد العازمي والنائب د.حسن 
جوهر والنائبة د.سلوى اجلسار ومدير املنطقة 

التعليمية طلق الهيم.
وعبر اياد اخلرافي عن سعادته لتواجده 
في هذا احلفل، مشيرا الى ان لكل جهد وعمل 
هناك تكرمي له ونحن ال ننس���ى دور الطلبة 

واملدرس���ني في التفوق، وانهم شرف للبلد، 
مشيرا الى الدور الذي يقومون به.

من جانبه ش���كر النائب د.حسن جوهر 
املنطقة التعليمية على هذه املبادرة الطيبة 
والتواصل من اجل تكرمي املتفوقني وامتدح 
احلفل لوجود لقاء ودي من التواصل االجتماعي 
وتقدير العلم ملن اعطى لهذه املسيرة من طلبة 
ومدرسني ووكالء ومديرين وجميع من ساهم 
ف���ي اعطاء العلم حقه كم���ا وصف االداريني 
بالوقود الذي بهم تكتمل املسيرة، كما متنى 
استثمار مثل هذه املواهب واحتضان الدولة 
البنائها وبناتها املتفوقني، مبينا انه سيقدم 
العديد من االقتراح���ات التي تعطي املتفوق 
واملوهوب الفرصة مبا يس���تحقه من مكانة 
س���واء في اكمال تعليمه العالي أو الوظيفة 

املرموقة في قطاع داخل الدولة باإلضافة الى 
التدريب والتواصل االجتماعي.

وبدوره قال مدير منطقة االحمدي التعليمية 
طلق الهيم ان هذا احلفل الرابع على التوالي 
ويعتبر من انشطة املنطقة التعليمية والهدف 
منه تقدير رجاالت الدولة وابنائها الذين عملوا 
على بناء هذا البلد علميا وايصال رسالة بأننا 
مجتمع تربوي نقدر من عمل واجتهد، واشاد 
رئيس املجلس البلدي زيد العازمي بدعم رئيس 
مجلس االمة جاس���م اخلرافي قائال: انه غير 
مستغرب من هذا الشخص مثل هذه املبادرات 
التي تعطي املتفوق���ني دافعا للبذل والعطاء 
ومتنى من جميع املناطق التعليمية ان حتذو 
حذو منطقة االحمدي التعليمية بتشجيع هذه 

املواهب والدفع بهم الى جيل افضل.

اجواء حماس����ية مفعمة باحليوية 
واملفاجآت باالنتظار مع مباريات كأس 
العالم لكرة القدم التي تبث مساء كل 
يوم مباشرة امامكم على شاشة عمالقة 
في مقهى احلديقة وعصرا في مطعم 
كاتس في فن����دق موڤنبيك الكويت � 

املنطقة احلرة.
انضم����وا الين����ا وعيش����وا ه����ذه 
التجرب����ة املميزة املتوج����ة باالثارة، 
الشغف والسعادة في فندق موڤنبيك 
الكويت، حيث جتتمع جميع املواصفات 
لالستمتاع بأجمل اللحظات والغوص 
في عالم من النكهات اللذيذة مع قائمة 
الفندق املعدة خصيصا لهذه املناسبة 
الفريدة م����ن نوعها والتي س����تالقي 
استحس����ان الصغار والكبار على حد 
سواء ولتجدوا لدينا ألذ انواع الشيشة 
املتواف����رة ليكتمل مس����اؤكم بأجواء 
صاخبة وحلظات ممتعة ستنقلكم الى 
اجواء جنوب افريقيا لتشجيع فريقكم 
املفضل، كما ميكنكم ان تربحوا معنا 
جوائز قيمة فال تدعوا الفرص تفوتكم، 

معنا انتم دائم ا فائزين.


