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شيماء وسارة ويوسف تفوقوا بامتياز

احتفل أحمد سيد عبداملجيد وعائلته 
بتفوق أبنائه ش���يماء وس���ارة ويوسف 
دراسيا، حيث جنحت شيماء في الصف 
الثامن وحصلت على تقدير امتياز بنسبة 

97%، وحصلت س���ارة على تقدير امتياز 
بنسبة 94%، وكذلك جنح يوسف في الصف 

الثالث بتقدير امتياز أيضا.
 وتلق���ى األبناء الناجح���ون التهاني 

وامل���بارك���ة م���ن األه���ل واألص��دق���اء 
الذي���ن متن���وا لهم اس�������تمرار التفوق 

والنجاح.
ألف مبروك وعقبال اجلامعة.

يوسفسارة شيماء

لقطة تذكارية للطلبة مع أولياء أمورهم منى اللوغاني تتوسط فريق عمل املشروع

هشام البعيجان ومحمد صادق والزميل رائد الشمري من »الوطن« يتوسطون الطلبة املشاركني

هشام البعيجان يقدم درعا تكرميية حملمد صادق

أماني املتعب تضع بصمتها على التوصيات

ترقية أحزمة الكاراتيه لطلبة المصارف
حتت رعاية وحضور هش���ام البعيجان رئيس مجلس 
إدارة نادي مص���ارف الكويت ومحمد صادق رئيس اللجنة 
الفنية للمنتخب الكويتي للكاراتيه وعباس البلوشي مساعد 
املدير العام بالنادي وأولياء األمور مت اختبار وترقية طلبة 
كاراتيه املصارف بإش���راف املدرب حسن مراد، حيث تألق 
طلبة الكاراتي���ه في الفنون القتالي���ة ولوحظ التطور في 

املستوى الفني.
وأش���اد البعيجان باملتدربني واجلهود التي يبذلونها في 
التدريب موجها لهم رس���الة يحثهم فيها على االس���تمرار 
في النجاح، وش���كر أولياء األمور على حرصهم الدائم على 
التواجد في هذه األنش���طة ملا لها من ش���أن في رفع الروح 

املعنوية للطلبة.
وتقدم البعيجان بالشكر حملمد صادق على اجلهود التي 
بذلها في ترقية الطلبة وتقدم له بدرع تذكارية مقدمة من نادي 
املصارف، وتقدم أيضا بالشكر لقناة الوطن لتواصلها الدائم 

مع النادي وتغطية جميع األنشطة التي يقيمها النادي.

»المعلمين« اختتمت »تحفيز المعلمات للعمل بمدارس البنين«

اختتمت جمعية املعلمني بحضور 
وكيل���ة وزارة التربي���ة املس���اعدة 
للتعليم العام منى اللوغاني مشروع 
»حتفيز املعلمات للعمل في مدارس 
البنني االبتدائية« حيث جرى تكرمي 
املناطق  الفرق املشاركة في  أعضاء 
التعليمية بحضور رئيس اجلمعية 
عايض السهلي حيث شارك احلضور 
برفع التوصي���ات النهائية لوزيرة 
التربية د.موضي احلمود وش���ارك 
فريق العم���ل بوضع بصمة اعتماد 
املش���روع على لوح���ة التوصيات، 
وقامت مديرة مدرسة عبداهلل الرومي 
� بنني ورئيسة فريق العالقات العامة 
مبش���روع التحفيز بالتنسيق لهذا 

احلفل اخلتامي.

)قاسم باشا(منى اللوغاني تكرم أماني املتعب بحضور العوضي والسهلي

سندس ونورة 
وأنفال حصدن

التفوق
احتفل عبداهلل احمد 
احلجي وأسرته بنجاح 
وتفوق بناتهم سندس 
التي جنحت من الصف 
الثامن  ال���ى  الس���ابع 
ونورة م���ن اخلامس 
الس���ادس وأنفال  الى 
من الرابع الى اخلامس، 
حيث تسلمن شهادات 
التفوق من ادارة املدرسة 
ووعدن األهل باستمرار 
التفوق والنجاح. كما 
تلقني املباركة بتفوقهن. 
ألف مب���روك وعقبال 

اجلامعة.


