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جانب من لقاء رواد ديوانية البرجس عقاب اخلطيب وأنور الياسني وبرجس البرجس ود.صالح العجيري

الزميل فهد الرمضان من »اجلريدة« يتسلم شهادته من الذوخي مشاركتان من »البحرين« تتحدثان الى د.فوزي الذوخي

أيوب اسحاق اشكناني متوسطا األهل في لقطة تذكارية

جناة القبندي في لقطة تذكارية مع الزمالء املشاركني في الورشة

أيوب اسحاق اشكناني مديرة املدرسة والناظر يكرمان أيوب اشكناني

رئيس الوزراء أهدى قالبًا من الحلوى لديوانية البرجس 
بمناسبة عيد ميالد العجيري وشفاء الخطيب

أهدى س����مو رئيس مجلس الوزراء الش����يخ ناصر 
احملمد الفلكي د.صالح العجيري واألستاذ عقاب اخلطيب 
ورواد ديواني����ة برجس البرجس في منطقة الش����ويخ 
قالبا من احللوى مبناسبة عيد امليالد التسعني للدكتور 
العجيري وشفاء اخلطيب من الوعكة الصحية التي أملت 
به أخيرا وعودته ساملا معافى الى اخوانه رواد ديوانية 

البرجس.
وش����كر د.العجيري واخلطيب سمو رئيس مجلس 

الوزراء على هذه اللفتة الكرمية والطيبة التي تؤكد دائما 
مدى عمق التقدير والوفاء واإلخالص في املجتمع الكويتي 
لرواد الكويت األوائل والذين تعلمت على أيديهم أجيال 

متتالية من أبناء الكويت.
كان في مقدمة احلضور الذين احتفلوا بهاتني املناسبتني 
برجس البرجس وخالد الصقر وعلي الس����بتي وأسامة 
اجلمالي وعبداهلل عبدالفتاح ومشاري اجلاسم والسفير 
غازي الريس وأنور الياسني وأنور احلساوي، باإلضافة 

الى احملتفى بهما د.صالح العجيري وعقاب اخلطيب.
وأعرب البرجس عن تقديره لشخصية العجيري الذي 
قدم واليزال يقدم الكثير من علمه وخبراته، الفتا الى ان 
العجيري محبوب من كل الكويتيني وبجميع شرائحهم 
وذلك لتواضعه الكبير وعمله وما يقدمه دائما للبالد منذ 
سنوات طويلة. كما هنأ البرجس عقاب اخلطيب مبناسبة 
عودته س����املا معافى لينضم مج����ددا الى أصدقائه رواد 

الديوانية، متمنيا له موفور الصحة والعافية.

من جانبه، وكعادته دائم����ا أثرى د.العجيري احلفل 
بذكرياته التي متتزج دائما بتاريخ الكويت وجهود أبنائه 
املخلصني كاش����فا عن انه رغم قي����ام والده � رحمه اهلل 
� بتس����جيل تاريخ ميالده احلقيقي، حيث كان صاحب 
مدرسة، إال ان األوراق التي مت فيها تسجيل تاريخ امليالد 
ضاعت مع مرور الوقت، ولم يعد العم صالح العجيري 
يعرف تاريخ ميالده احلقيقي حتى جاء يوم منذ 60 عاما 
تقريبا وكان يصادف 23 يونيو فذهب يومها الى شركة 

تأمني، فاعتبر ان هذا هو تاريخ ميالده ومنذ ذلك اليوم 
يحتفل بعيد ميالده يوم 23 يونيو إال انه ال يعلم تاريخ 

ميالده احلقيقي.
والي����زال د.العجيري لديه أمنية الزمته طوال عمره، 
يتمنى حتقيقها، وهي ان يتفق املسلمون على يوم واحد 
للصيام وآخر لإلفطار كما أعلن لرواد الديوانية انه سيقيم 
مأدبة سحور عامرة في أول أيام رمضان لرواد الديوانية 

تشمل مختلف األطعمة واألكالت الكويتية القدمية.

أيوب أشكناني تفوق في الثانوية العامة
شاركت أسرة اسحاق اشكناني ابنهم أيوب فرحته بالتفوق والنجاح وحصوله 
على املركز األول على دفعته في مدرسة »أكادميية اإلبداع األميركية« ومتنوا له 
النجاح الدائم واملس����تقبل احلافل بالعطاء، وكان أيوب قد ألقى كلمة اخلريجني 
في احلفل الذي أقامته املدرس����ة، وشكر خاللها جميع أعضاء الهيئة التدريسية 

وأولياء األمور واحلضور الذين شاركوا اخلريجني فرحتهم.
وأكد أيوب حرصه مع زمالئه على اس����تمرار املثاب����رة وبذل أقصى اجلهود 
لني����ل أعلى الدرجات في املرحلة اجلامعي����ة في مختلف املجاالت خلدمة وطننا 

احلبيب الكويت.

 )كرم دياب(د.فوزي الذوخي يسلم الزميلة بشرى شعبان شهادة املشاركة

بشرى شعبان
ضم���ن انش���طتها في 
توصي���ف امله���ن ووضع 
معايير الجراء االختبارات 
املهني���ة اقام���ت منظومة 
الكويتية  املهنية  املؤهالت 
ورشة عمل عن مهنة »احملرر 
الصحافي« استمرت خمسة 
ايام شارك فيها مجموعة من 
احملرري���ن الصحافيني في 
اليومية  عدد من الصحف 
الورشة  واملجالت، وكانت 
باش���راف جن���اة القبندي 
واملنس���قة للورش روان 

السنعوسي.
وفي اخلتام وزع د.فوزي 
الش���هادات على  الذوخي 

املشاركني.

ورشة »المحرر  الصحافي«  في »منظومة المؤهالت المهنية«


