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∂cGÎ°TG OóL hCG ¿B’G ∑Î°TG
2010 ⁄É©dG ¢SCÉc äÉjQÉÑe ∫ÓN

ájQƒa É`jGóg º`FÉ°ùb
∑GÎ`°T’G á`ª«b ¥ƒ`Ø`J ≈∏Y π°üMGh

≈``∏Y Ö``ë`°ù`dG ∫ƒ``NO

ô``Hƒ`c »`æ`«e IQÉ`«`°S

 )4( OóYh .á«ªµdG OÉØf ≈àM ∂dPh ,IQÉéàdG ¢ü«NÎH á∏é°ùŸG äÉfÉ«Ñ∏d kÉ≤ah )ájQƒØdG ÉjGó¡dG ºFÉ°ùb( »àbÉH ióMG ≈∏Y ΩÉY IóŸ ∑.O 20 áª«≤H zAÉÑfC’G{ IójôL ‘ 2010/7/13 ájÉ¨dh 2010/6/13 øe ¢Vô©dG Gòg IÎa ∫ÓN ¬cGÎ°TG Oóéj hCG ójóL ∑Î°ûe πc π°üëj ˚

 ≈∏Y π°üëj ájQƒØdGÉjGó¡dG ºFÉ°ùb ¬ª∏°ùJ óæ°S ≈∏Y ∑Î°ûŸG ™«bƒJ ó©Hh ,kÓ°ù∏°ùàe kÉªbQ πªëjh zAÉÑfC’G{ ”ÉîH Éeƒàfl ≈∏°UCG π«°ü– óæ°S ¢Vô©dG Gòg IÎa ∫ÓN ¬cGÎ°TG Oóéj øe hCG ójóL ∑Î°ûe πc º«∏°ùJ ºàj ˚   .ôHƒc »æ«e IQÉ«°S ≈∏Y Öë°ùdG ∫ƒNód ¬∏gDƒJ äÉfƒHƒc

 ¬cGÎ°TG ±É≤jEG hCG AÉ¨dEG ¢Vô©dG Gòg ‘ ∑Î°ûª∏d ≥ëj ’ ˚  .ïjƒ``°ûdÉH zAÉ``ÑfC’G{ Ió`jô``L ≈æ``Ñe ‘ OƒLƒŸGh )∂∏¡à°ùŸG ájÉªM IQGOEG( áYÉæ°üdGh IQÉéàdG IQGRh ±Gô°TEG â– πØ≤ŸG ∂dòd ¢ü°üîŸG Öë°ùdG ¥hóæ°U ‘ ™°VƒJh ∑Î°ûŸG øe É¡JÉfÉ«H áÄÑ©J ºàj »àdG Öë°ùdG äÉfƒHƒc

 IójôL ‘ Ú∏eÉ©dGh ¢UÉÿG hCG ΩÉ©dG ™ØædG äÉ«©ªLh á«ª°SôdG äÉÄ«¡dGh äÉcô°ûdGh á«eƒµ◊G äÉ°ù°SDƒŸG hCG äGQGRƒ∏d ≥ëj ’h OGôaC’G ÚcÎ°ûŸG ≈∏Y ¢Vô©dG Gòg ô°üà≤j ˚  .kGó≤f Öë°ùdG IõFÉL hCG ájQƒØdG ÉjGó¡dG ºFÉ°ùb áª«b ∫GóÑà°SG ¬d ≥ëj ’ Éªc ±hô¶dGh ÜÉÑ°SC’G âfÉc Éª¡e

 2010/7/15 ≥aGƒŸG ¢ù«ªÿG Ωƒj IQÉ«°ùdG ≈∏Y Öë°ùdG iôéj ˚    kAÉ°ùe 6:30 áYÉ°ùdG ≈àM ÉMÉÑ°U 8:30 áYÉ°ùdG øe ¢ù«ªÿG Ωƒj ≈àM óMC’G Ωƒj øe »ª°SôdG ΩGhódG ∫ÓN ájQƒØdG ÉjGó¡dG ºFÉ°ùb º«∏°ùJ ºàj ˚   .¢Vô©dG Gòg ‘ ∑GÎ°T’G á«fÉãdG áLQódG ≈àM º¡FÉHôbCGh zAÉÑfC’G{

   .2010/7/14 ≥aGƒŸG AÉ©HQC’G Ωƒj AÉ°ùe 10:00 áYÉ°ùdG Öë°ùdG ¥hóæ°üH äÉfƒHƒµdG ™°Vƒd óYƒe ôNBG  ̊ .2010/7/22 ≥aGƒŸG ¢ù«ªÿG Ωƒj ájQƒØdG ÉjGó¡dG ºFÉ°ùb º∏°ùàd óYƒe ôNBG  ̊  .Iójô÷G ô``≤Ã kÉMÉÑ°U á©``°SÉàdG áYÉ°ùdG  ∂dPh áYÉæ°üdGh IQÉéàdG IQGRh Ühóæe ±Gô°TEG â–

.á«°üî°ûdG  äÉÑKGh  ΩƒàîŸG  »∏°UC’G  π«°üëàdG  óæ°S  QÉ°†MEG  Öë°ùdG  IõFÉéH  õFÉØdG  ≈∏Y   ˚    .É¡H  õFÉØdG  É¡∏ªëàj  IQÉ«°ù∏d  ÚeCÉàdGh  π«é°ùàdG  Ωƒ°SQ  ˚    .IQÉéàdG  ¢ü«NÎH  á∏é°ùŸG  äÉfÉ«Ñ∏d  kÉ≤ah  É‰EGh  π°UC’Éc  â°ù«d  ¿ÓYE’G  ‘  IOƒLƒŸG  IQÉ«°ùdG  äÉØ°UGƒeh  ¿ƒd   ˚
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الشيخ أحمد الفهد متوسطا عائلة املزين مبناسبة تخرج ابنتهم غنيمة املزين

الشيخ طالل الفهد متابعا فقرات احلفلالشيخ أحمد الفهد يسلم جلني آل إبراهيم شهادتها الشيخ أحمد الفهد مكرما غنيمة املزين.. وتكرمي لفاطمة املوسى

.. وشهادة تفوق لدالل الزايددالل املكيمي تتسلم شهادتها من الشيخ أحمد الفهد

نور الكندري تتسلم شهادتها

اخلريجة غنيمة املزين مع عائلتها في لقطة تذكاريةشهد البالول.. وفرحة التخرج

.. وشهادة تفوق لنور العتيبي.. وفاطمة دشتي تتسلم شهادتها من الشيخ أحمد الفهد

غنيمة املزين وجلني آل إبراهيم

الشيخة فضيلة أحمد الفهد والشيخ فهد أحمد الفهد والشيخ طالل الفهد في مقدمة احلضور

عهود شبكوه

غنيمة املزين

مها الصفران

فاطمة دشتي

نور الشاعر

أوطان اخلالدي

مرمي السبتي

نور الكندري

أحمد الفهد رعى تخرج
بنات »مارية القبطية« في الزهراء

برعاية وحضور نائب رئيس مجلس الوزراء 
للشؤون االقتصادية ووزير الدولة لشؤون التنمية 
ووزير الدولة لشــؤون اإلسكان الشيـخ أحمد الفهد 
احتفلـت ثانويـــة »ماريـــة القبطيةـ  بنات« في 

منطقة الزهراء بتخرج دفعــة 2010/2009.
وحث الشيخ أحمد الفهد اخلريجات على دوام 
النجاح واالجتهاد لنيل أعلى الدرجات العلميـــة 
مبــا يخــــــدم وطننـــا احلبيـــب الكويــت وأن 
تكــون مرحلة اجلامعـــة مرحلــة جــد وعمـــل، 

متمنيــا لهــن التوفيــق.
الفقـــرات  العديــد مـــــن  وتخلــل احلفــــل 
وتلقـــت اخلريجــــــات التهانـي واملباركة مــن 
األهل واالصدقـــاء الذيـــن متنوا لهــن مستقبــال 
حافــــال بالعطـــــاء، وتـــم التقــــــاط الصـــور 

التذكاريـــة.


