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مدارس اإلخالص األهلية كّرمت متفوقيها في »الثانوية«

ودقة الفتة رقصة الدبكة فاش���تعلت قاعة االحتفال بالتصفيق 
والتجاوب مع حماس الش���باب وأدائهم املميز، وقد استعرض 
القائمون على احلفل املسيرة املشرفة ملدارس اإلخالص األهلية 
عبر فيلم وثائقي تناول مراحل تطور املدارس ومنوها وسجل 

تفوق العديد من طالبها الفائقني.

كرمت مدارس اإلخالص األهلية في حفل بهيج أقامته شركة 
اإلخالص الدولية القابضة في فندق موڤنبيك نخبة من طالبها 
الفائقني باملرحلة الثانوية وسط فرحة أولياء أمورهم، كما شمل 
التكرمي رؤساء األقسام بالصفوف الثانوية الثالثة، فيما حضر 
احلفل نائب رئيس مجلس اإلدارة والعضو املنتدب في ش���ركة 
اإلخ���الص الدولية القابضة م.محمد عب���داهلل الصايغ ومديرة 
املدارس العربية مليعة املطوع ومدير املرحلة الثانوية جاس���م 
صفر ومدير املرحلة االبتدائي���ة عبدالعزيز احللبي واملديرون 

املساعدون للمراحل الدراسية الثالث.
وفي كلمة له بهذه املناس���بة هنأ م.الصاي���غ ابناءه الطلبة 
الفائق���ني قائال: اننا في مدارس اإلخ���الص وكما عودناكم دائما 
نحتفل بختام رائع للعام الدراس���ي ونقف إجالال وتقديرا لكل 
من اجتهد وحصل وثابر فهنيئا لكم ولذويكم بتفوقكم وهنيئا 
لنا مبا أثمرت جهودنا وجهود معلمينا طوال هذا العام الدراسي 
احلافل حيث تعك���س النتائج الطيبة التي توصل اليها أبناؤنا 
الطالب حجم عطائنا السخي وتفهمنا للدور امللقى على عتاقنا 
حيث اننا نرعى طالبنا ونتعايش معهم تربويا واجتماعيا وفق 
منظومة متكاملة تنم عن وعي وفكر تربوي يسعى لتأهيل طالبنا 

حلمل املسؤولية غدا بكل ثقة واقتدار.
وفي ختام احلفل البهيج قام م.الصايغ ومليعة املطوع وجاسم 
صفر بتسليم الطلبة الفائقني الدروع التذكارية وشهادات التقدير، 
فيما تخلل احلفل طابور عرض الطلبة وبعض الفقرات املوسيقية 
التي قدمها فريق املوسيقى باملدرسة بينما قدم زمالء لهم بحماس 

الصايغ يكرم األول على الصف احلادي عشر إياد عصام راتب

مليعة املطوع تكرم األول على الصف العاشر أحمد حمزة عبدالرحمن

.. وتكرمي لألول مكرر على الصف العاشر اخلليل محمد عودة

م.محمد الصايغ ومليعة املطوع وجاسم صفر مع أعضاء الهيئة التدريسية

الدبكة الشعبية يقدمها فريق الفنون مبدرسة اإلخالص

جانب من الطلبة الفائقني املكرمني باملرحلة الثانوية في مدارس اإلخالص األهلية

م.محمد الصايغ مكرما األول على »الثاني عشر« عبداألمير منير ياسني

م.محمد الصايغ ومدير املدرسة الثانوية يكرمان رئيس قسم اللغة اإلجنليزية

العازمي يعتذر 
 لرواد ديوانيته

.. والعجمي يعتذر

ديوانية أبوشيبة
 في رمضان

يعتذر النائب مخلد العازمي 
عن عدم اس���تقبال رواد ديوانه 
اعتبارا من اليوم االحد وذلك خالل 

العطلة الصيفية.

يعتذر عضو املجلس البلدي 
مانع العجمي عن عدم استقبال 
رواد ديوانيته من اآلن حتى بداية 

شهر رمضان الكرمي.

يعت���ذر صي���اح ابوش���يبة 
واخوانه عن عدم استقبال رواد 
ديوانهم خالل العطلة الصيفية 
على ان يعاودوا االستقبال في 
شهر رمضان املبارك بإذن اهلل.

مخلد العازمي

مانع العجمي

صياح ابوشيبة

موضي الراشد في لقطة تذكارية مع األهل مبناسبة التفوق

موضي الراشد مع والدها ووالدتها وشقيقيها روان وعبدالعزيز

موضي عبداهلل الراشد

موضي الراشد تخرجت
 في ثانوية قرطبة

اقام���ت ثانوية قرطبة للبن���ات حفل تخرج 
لطالباتها اخلريجات ف���ي فندق ومجمع الراية 
وكان من بني اخلريجات موضي عبداهلل الراشد 
التي شاركها والدها ووالدتها واشقاؤها واالهل 
واالصدقاء فرحتها بالتخرج وقدموا لها التهاني 
واملباركة، متمنني لها مس���تقبال حافال بالنجاح 

والتفوق، ألف مبروك وعقبال اجلامعة.


