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انتصار اللهو تتوسط عددا من الطالبات اخلريجات فرحة التخرج.. ولقطة للذكرى

مشاري السنعوسي

فرح موسى

جانب من االستيك األميركي

نور موسى

تكرمي احدى الطالبات اخلريجات

منال الكندري تلقي كلمتها

.. وطالبة تتسلم درعا تكرميية من إدارة املدرسة إحدى الطالبات املتفوقات تتسلم هديتهامنال الكندري تسلم رقية حسن هدية تكرميية

طالبات ثانوية العصماء بنت احلارث تفوق دائم وجناح مستمر

ثانوية العصماء بنت الحارث كّرمت متفوقاتها
محمد راتب

أقامت ثانوية العصماء بنت احلارث حفال لتكرمي اخلريجات واملتفوقات 
في املرحلة الثانوية، وذلك بحضور ورعاية مديرة الشؤون التعليمية في 
منطقة العاصمة التعليمية رقية علي حسن ومديرة املدرسة منال الكندري 
واملديرة املساعدة دينا العتيقي وأعضاء الهيئة اإلدارية والتدريسية في 
املدرس����ة واملديرة السابقة وفاء جعفر الى جانب جمع كبير من أولياء 
أمور الطالبات. وتخلل برنامج احلفل العديد من الفقرات املميزة وبعض 
عروض الڤيديو، كما تألق على مسرح املدرسة ما يربو على 130 طالبة 
قّرت بهن عيون آبائهن وامهاتهن وهّن يتسلمن شهادات التخرج والتفوق. 
كما تخلل احلفل تكرمي مديرة الشؤون التعليمية رقية حسن وولية أمر 
إحدى الطالبات حتت مسمى »األيادي البيضاء« وكذلك مت تكرمي املديرة 
السابقة وفاء جعفر. وفي كلمتها التي ألقتها أمام احلضور قالت مديرة 
املدرس����ة منال الكندري: انها ملناس����بة غالية اذ نحتفل اليوم بتخريج 
الدفعة الثانية من نظام التعليم املوحد، بعد بذل جهود مخلصة في طلب 
العلم، وتنافس في حتصيله وإصرار على بلوغ الغايات، وليس هناك 

غاية أس����مى من العلم فقد دعا إلي����ه ديننا احلنيف وحثنا على التزود 
منه فقال تعالى في كتابه العزيز )وقل رب زدني علما(.

واضافت الكندري: انه ملن دواعي الفخر واالعتزاز ونحن اليوم نحتفل 
بتخريج كوكبة من طالباتنا ملواصلة مسيرة العلم في اجلامعة، أن أتقدم 
ألولياء األمور والهيئة التدريسية بأحر التهاني وأجمل التبريكات، فما 
أتى هذا اليوم إال نتيجة جلهودكم املخلصة، وسعيكم الى خلق جيل واع 

مثقف يستطيع ان يواجه التحديات والصعوبات بثقة وثبات.
وتقدمت الكندري بالش����كر ألولياء األم����ور الذين تعاونوا مع ادارة 
املدرسة تعاونا متواصال مثمرا من أجل بناتنا الطالبات، مشيرة الى ان 
املرحلة التعليمية املقبلة حتتاج لبذل املزيد من اجلهد والعطاء الثبات 
الذات في سبيل التفوق والتميز للطالبات وأوصت الطالبات باحلرص 
عل����ى العلم واجلد ف����ي طلبه بكل ما يتصف به طال����ب العلم من آداب 
إس����المية وخلق قومي، خلدمة الكوي����ت الغالية، ورفعتها في كل مجال 
وميدان لتبقى دائما فوق هام األوطان، في ظل القيادة الرشيدة لصاحب 

السمو األمير وسمو ولي عهده األمني.

»المشروعات السياحية« تنظم مهرجان
 االستيك األميركي في األبراج غدًا

تنظم ش����ركة املش����روعات السياحية 
مهرجان »االس����تيك األميرك����ي« في قاعة 
الرويال بأبراج الكوي����ت أحد أهم املرافق 
التابعة لها، ابتداء من يوم غد األحد، ويستمر 
ملدة أس����بوع تنتهي أنش����طته السبت 10 

اجلاري.
يعد اسبوع »االستيك االميركي« استمرارا 
لسياسة خلق وعي ثقافي عن تعدد وتنوع 
املطاب����خ العاملي����ة التي تنتهجها ش����ركة 
املشروعات السياحية في اآلونة األخيرة، 
ويقع ضمن أنش����طة أبراج الكويت التي 
تسعى من خاللها الى تقدمي أفضل اخلدمات 
لزوار ورواد األبراج من املواطنني واملقيمني 
وضيوف الكوي����ت، باالضافة الى حرص 
االدارة وسعيها الدائم لتقدمي كل ما هو جديد 
ومتنوع، والت����ي متثل أحد أهداف االدارة 
العليا التي تقع ضمن خططها االستراتيجية 
والتي تش����مل تبادل الزيارات واخلبرات 
والتعاون مع أكبر الفنادق واملطاعم العاملية، 
باالضافة ال����ى اجلامعات املتخصصة في 

مجال السياحة والفندقة والطعام.
من جانبه أكد نائ����ب العضو املنتدب 
السياحية بش����ركة املشروعات  للشؤون 

السياحية مشاري السنعوسي ان الهدف 
من هذا املهرجان هو تفعيل التواصل بني 
أبراج الكويت واملجتمع عبر تقدمي أفضل 
أنواع »االستيك« االميركي الغربي بطرق 
متنوعة تعد بواسطة أفضل الطهاة بأبراج 
الكويت، جامعة أفضل النكهات التي تتمتع 

بها تشكيلة األطباق التي تتميز بها منطقة 
الغرب األميركي، مشيرا الى أهمية التنوع 
في املطابخ العاملية والتي متثل دعما حقيقيا 
لالختالط والتعارف بني الشعوب وتعريف 
اآلخر بتقاليده وم����ن بينها فنون الطهي 

وتقاليد املطبخ به.
واضاف السنعوسي ان الطهاة املتميزين 
باملطبخ الغربي سيقدمون نوعية فاخرة من 
االستيك االميركي »بالك اجنس« املتميزة ذات 
املذاق الراقي واملوثقة لدى وزارة الزراعة 
األميركية، ومنها على سبيل املثال »االستيك 
راب« اي البقري، و»االس����تيك تندر لوين 
البقري«، و»س����تيك التي بون« و»ستيك 
االستربلوين«، وتقدم جميعها مع العديد 
من األصناف اجلانبية كالبطاطا املخبوزة 
أو املهروس����ة أو املقلية واخلضار سوتيه 
وأنواع متميزة من »الصوص« األميركي 

الصحي.
وأكد ان أنشطة أسبوع االستيك األميركي 
تعد جتسيدا للنمط الغربي ممثال في أميركا 
ممزوجا بأجواء كويتية في أحضان اخلليج 
العربي من خالل اطاللة ساحرة في أبراج 

الكويت.

فرح ونور تفوقتا 
في »فجر الصباح«

الش���قيقتان فرح  احتفل���ت 
ونور موسى عاشور بتفوقهما 
وأقامت لهما والدتهما صفاء كرمي 
حفال دعت إليه األهل واألصدقاء 
مبناسبة تفوقهما في مدرسة فجر 
الصباح وتلقتا التهاني والهدايا 
بهذه املناس���بة. مبروك وعقبال 

اجلامعة.
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