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الشيخة فريحة األحمد تتوسط أمينة اخلالدي وزينب أحمد

منتهى البناي تكرم د.سهام الفريح تكرمي من مديرة املدرسة ملدير العالقات العامة في »الوطنية لالتصاالت« نبيلة بهبهاني وأميرة الزوبعي مع الشيخة فريحة األحمد

ترحيب بالكاتبة عواطف البدر .. ودرع للمحامية ليلى الراشد عائشة الرشيد تتسلم درعا تكرميية من منتهى البناي مديرة املدرسة تكرم هناء الفضلي 

الشيخة فريحة األحمد تتوسط احلضور

فريحة األحمد رعت حفل 
»أم سعد األنصارية ـ بنات«

أقامت مدرس���ة أم سعد األنصارية 
املتوس���طة بنات في منطقة األحمدي 
التعليمي���ة حفال خلريج���ات الصف 
التاس���ع واملقام حتت رعاية الشيخة 
فريحة األحمد، وحرصت منتهى البناي 
مديرة املدرسة على إطالق اسم الشيخة 
فريحة األحمد على إحدى قاعات العلم في 
املدرسة والتي ستكون مخصصة ألهداف 
نبيلة وسامية وعرض أوبريت بعنوان 
»ازرع قيمة.. حتيي أمة« وفعلت قيمة 

الوالء والوطنية واحملافظة على املمتلكات 
العامة وقيمة الترشيد واالستهالك.

حضر احلفل العديد من الشخصيات 
النسائية البارزة في املجتمع الكويتي 
الفريح رئيسة مجلس  منهن: د.سهام 
إدارة اجلمعية الوطنية حلماية الطفل، 
الرشيد،  السياسية عائشة  والناشطة 
واألديبة عواطف البدر، واحملامية ليلى 
الراش���د، واملوجه العام للغة العربية 

هدى العميري.

يعت���ذر النائب عس���كر 
العنزي عن عدم اس���تقبال 
رواد ديوانيت���ه حتى نهاية 
العطل���ة الصيفية، س���ائال 
املولى عز وجل ان يدمي علينا 
التواص���ل والتراحم  نعمة 

واحملبة.

النائب حسني  يعتذر 
احلريتي عن عدم استقبال 
رواد ديوانه، على أن يعاود 
استقبالهم كاملعتاد خالل 

شهر رمضان املبارك.

النائ���ب  يعت���ذر 
عدنان املطوع عن عدم 
استقبال رواد ديوانه 
وإغالق الديوان خالل 

فترة الصيف.

احلريتي يعتذرالعنزي يعتذر لرواد ديوانيته
 حتى رمضان

املطوع يعتذر
 في الصيف

فاطمة العنزي

العنزي تمّيزت بـ »مسيرة رياض 
األطفال في الكويت«

املديرة  العنزي  تلقت فاطم��ة ع���وض 
املس���اع��دة ل�روض�����ة الدوح���ة التهاني 
مبناس���ب��ة اختي�ار دراس���ت��ها »مسيرة 
رياض األطف��ال ف�ي الك�ويت« ضم��ن مل��ف 
»التعلي�م ما قب��ل مرحلة املدرسة � جتارب 
عربية عاملي��ة« وال���ذي ستنشره مجل��ة 

»رس�����ال��ة التربية« املتخصصة الصادرة 
ع��ن امل�دي�رية العام��ة لل�برام��ج التعليمية 
في وزارة التربية والتعلي��م ف��ي سلطن��ة 
عم��ان حت��ت عنوان »املنه��ج اخللي��جي 
مل���دارس ري��اض األطف�����ال � منه�ج دولة 

الكويت«.


