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»كويتي وأفتخر« يكّرم أسرة »األنباء« المدرسة العالمية األميركية احتفلت بخريجيها

أسامة دياب
برعاية كرمية من الرئيس التنفيذي ملجموعة 
بنك الكويت الوطن���ي ابراهيم دبدوب احتفلت 
املدرسة العاملية األميركية بتخريج طالبها للعام 
الدراسي 2009/ 2010م وقد حضر احلفل عدد من 
كبار رجاالت الدولة وكبار املس���ؤولني وأولياء 
أمور اخلريجني وعبر العديد من اخلريجني عن 
سعادتهم بهذا التكرمي وعميق شكرهم ملا تقدمه 
األم واملربية الفاضلة نورة الغامن صاحبة املدرسة 

واملدير اإلداري من رعاية واهتمام لطالبها.
اجلدير بالذكر ان سفير السنغال لدى الكويت 
عميد السلك الديبلوماسي عبداألحد امباكي وسفير 
جمهورية مصر العربية قاما بتش���ريف احلفل 
بحضورهما حتية لطالب وطالبات املدرسة وقد 
اختتم احلفل بعشاء أقيم على شرف املدعوين.

قام ممثل ملتقى »كويتي وأفتخر« علي املهنا 
وعضو جلنة التس����ويق والعالقات العامة في 
مشروع وطن أحمد الشمري بزيارة الى »األنباء« 
واستقبلهما مدير التحرير الزميل محمد احلسيني 
حيث قدما له درعا تكرميية نظير الدعم اإلعالمي 
املتميز ملش����روع كويتي وأفتخر، بدوره شكر 
الزميل احلس����يني املهنا والش����مري والقائمني 
على امللتقى على هذه املبادرة ومتنى لهم دوام 

النجاح والريادة.
كما استقبل مدير التسويق الزميل فريد سلوم 
املهنا والشمري وتس����لم منهما درعا تكرميية 
وتبادل معهما األحاديث حول جناح املشروع، 
مش����يدا بجهود القائمني على املش����روع والتي 
أثمرت جناحا متميزا على مختلف الصعد، وثمن 
املهنا والشمري دعم »األنباء« للمشروع وأشادا 

بالتغطية اإلعالمية املتميزة جلميع أنشطته.

علي املهنا يقدم درع »كويتي وأفتخر« للزميل فريد سلوم صورة جماعية للخريجني مع الرئيس التنفيذي ملجموعة بنك الكويت الوطني ابراهيم دبدوب

كبير الرحمن طارق الثاني على الدفعة

د.عبدالوهاب الفوزان وحرمه وابراهيم الغامن د.ميمونة الصباح في حفل تخرج حفيدها سالم الصباح

ابراهيم دبدوب راعي احلفل يلقي كلمته أمام اخلريجني

نور القطان

عبدالعزيز السعودي

يقني الكور ميان الكور

نور القطان تخرجت 
في »الروضة«

.. وعبدالعزيز 
السعودي انتقل

 إلى االبتدائي

القطان  احتف���ل مب���ارك 
ابنتهم نور  واسرته بنجاح 
ُأحد  وتخرجها ف���ي روضة 
الى  بالعديلي���ة وانتقاله���ا 
املرحل���ة االبتدائية وتلقت 
التهنئة من األهل واألصدقاء 
الذي���ن متنوا لها اس���تمرار 
النجاح، ألف مبروك يا نور 

وعقبال اجلامعة.

وسط فرحة األهل واألصدقاء 
احتفل عبدالعزيز السعودي 
ُأحد،  بتخرج���ه في روض���ة 
ويستعد عبدالعزيز للمرحلة 
االبتدائي���ة ووع���د والدي���ه 
باس���تمرار التف���وق. مبروك 

وعقبال اجلامعة.

طلبة »الهندسة والبترول« احتفلوا بتخّرجهم

أقامت جمعية الهندسة والبترول حفلها مبناسبة 
تخريج طلبة وطالبات كلية الهندسة والبترول 
والذي أقيم على مس���رح صباح السالم بجامعة 

اخلالدية حتت رعاية نائب رئيس مجلس الوزراء 
للشؤون االقتصادية ووزير الدولة لشؤون التنمية 

ووزير اإلسكان الشيخ أحمد الفهد.

اخلريجة سارة سليمان األحمد تتسلم شهادة التقدير

سارة األحمد مع عدد من زميالتها وصديقاتها اخلريجات

يمان ويقين
 تفوقا دراسيًا

حقق الطالب مي���ان ابراهيم 
املرك���ز األول عل�������ى  الك���ور 
الص�������ف األول االبتدائي وذلك 
في اب����تدائية املال سعود الصقر، 
في حني حققت اخته الطالبة يقني 
ابراهيم الكور املركز األول أيضا 
الرابع  على زميالتها في الصف 
االبتدائي مبدرس���ة نفيسة بنت 

احلسن االبتدائية.

)حسن حسيني(مدير التحرير الزميل محمد احلسيني يتسلم درعا تكرميية من علي املهنا واحمد الشمري 


