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الطلبة في جولة على أقسام سنتربوينتهدايا من سنتربوينت للطالب

جانب من زيارة طالبات احدى املدارس لسنتربوينت

شموخ الفيلكاوي مع والدها ووالدتها وشقيقتها

صفية الشمري توزع املالبس على بعض األسر احملتاجة

الشمري مع طاقم عمل مبرة البر اخليرية

»البر الخيرية« نّظمت معرضها الرابع لتوزيع المالبس
بشرى شعبان

أكدت املنسقة العامة ملبرة البر اخليرية 
صفية الشمري ان املبرة حترص على اقامة 
املعارض بشكل دوري لتوزيع املالبس على 
األسر املتعففة. وقالت في تصريح صحافي 
عقب افتتاح املعرض الرابع لتوزيع املالبس 
ان عدد األس����ر التي ترعاه����م املبرة يزيد 
على 800 أس����رة، مبينة ان عمل املبرة ال 
يقتصر على تقدمي املالبس لهذه األسر بل 
يتعدى ذلك فهناك برنامج خاص لتوزيع 
األطعمة على احملتاجني. وأش����ارت الى ان 
املبرة نظمت هذا املعرض حتت شعار »أعط 
ما ال حتتاجه ملن يحتاجه«، موضحة انه مت 
اعداد ما يقارب ال� 600 كيس تتضمن مالبس 
جديدة جلميع أفراد األسرة، باالضافة الى 
توزيع األجهزة الكهربائية وغيرها من اثاث 
املنزل للمحتاجني، متمنية على جميع األسر 
سواء كانت كويتية او مقيمة التبرع مبا ال 

يحتاجون اليه الى األسر احملتاجة.

دكتوراه للنهام في أصول الفقه»سنتربوينت« تستضيف مجموعة من طالب المدارس في الكويت

محمد حبيب تخرج طبيبًا

تخرج الطبيب محمد حبيب في كلية الطب جامعة الكويت وباملناسبة 
تقدم شقيقه الشيخ راضي حبيب بباقة من التبريكات وأسمى التهاني 
بنجاحه بتفوق واجتيازه ألحد الفروض والواجبات االجتماعية الكفائية 
الصحية واالنسانية، سائال املولى له دوام التقدم والتوفيق في حياته 

العملية، وان ينفع به الوطن احلبيب الكويت.

يعتذر الزميل نافل احلميدان 
عن عدم استقبال رواد ديوانيته 

طوال العطلة الصيفية.

الحميدان
 يعتذر في الصيف

الباحث صالح س���الم  نال 
النه���ام درجة الدكت���وراه من 
كلية اآلداب والعلوم االنسانية 
اللبنانية  في جامعة اجلن���ان 
الفقه«  في تخصص »أص���ول 
والتي كانت بعنوان »الضوابط 
االصولي���ة للفتوى وأثرها في 
أهم القضايا املعاصرة »دراسة 
تطبيقي���ة« بتقدي���ر جيد جدا 
مرتفع بتاريخ 2010/6/3، وقد 
تش���كلت جلنة املناقش���ة من 
عميد كلي���ة اآلداب د.علي الغا 
رئيسا، ود.أنور شعيب مشرفا، 
ود.محمود هرموش مناقش���ا، 
ود.حس���ام س���باط مناقش���ا، 
الدرويش مناقش���ا،  ود.ماجد 
وقد حضر املناقشة ممثال عن 
الس���فارة الكويتية في بيروت 
كل من مساعد حزام احلمدان، 

وجاسم عبدالعزيز الغامن.
جتدر االشارة الى ان د.النهام 
يش���غل منصب املراق���ب املالي 
واالداري في وزارة االوقاف مبجلة 

الوعي االسالمي.

د.صالح النهام

د.محمد حبيب الشيخ راضي حبيب

نافل احلميدان

في مسعى منها للتواصل مع األوساط الطالبية بالكويت، 
دعت سنتربوينت، املجموعة الرائدة لتجارة التجزئة باملنطقة، 
طالب���ا من بعض املدارس املختارة من مختلف أنحاء الدولة 
لزيارة معارضها والتعرف على مختلف نواحي العمل فيها، 
مبا ف���ي ذلك مهارات تنظيم وترتي���ب منصات العرض في 
احملالت، واعداد الفواتير وسياس���ات االستبدال والترجيع 

وبرنامج والء العمالء.
وفي هذا االطار، قام أكثر من 200 طالب بزيارة الى معارض 
الش���ركة في مناطق الري والس���املية وحولي والفحيحيل 
ومدينة الكويت واجلهراء والفنطاس، حيث اكتسبوا العديد 
من اخلبرات العملية املهمة، ومن املدارس التي ش���اركت في 
هذه الزيارة، »مدرسة صهيب بن سنان االبتدائية للبنني«، 
و»مدرس���ة جميلة بنت عباد االبتدائية للبنات«، و»مدرسة 
عبداهلل النوري للبنني«، و»مدرسة الفوارس للبنني«، و»مدرسة 

خباب بن األرت«.
وبهذه املناسبة، قالت سيبال باسو، مديرة التشغيل في 
س���نتربوينت الكويت: »في ظل التزام س���نتربوينت الدائم 
مبس���ؤوليتها االجتماعية، رغبنا في توفي���ر هذه التجربة 
العملية املفيدة للطالب، ولطاملا كنا حريصني على دعم مثل 
هذه املبادرات الطالبية، فمن املهم ان يكون لدى الطالب الذين 
يخططون حلياة عملية ناجحة، صورة واقعية واضحة عن 

الفرص والتحديات التي تنتظرهم في املستقبل«.
وقد أتيح للطالب خالل الزيارة التعرف على مختلف األقسام 
في املعارض، وخاصة »سبالش« و»اليف ستايل« و»جونيورز« 
و»شومارت«. وقد أجري اختبار للطالب لتقييم مدى فهمهم 
واستفادتهم من هذه الزيارة، حيث مت توزيع جوائز عديدة 
بنهاية االختبار. واختتم برنامج الزيارة بعرض ساحر أذهل 
الطالب واملدرس���ني املرافقني لهم. وبنهاية الزيارة، مت تقدمي 

بعض املرطبات وحقائب الهدايا للطالب واملدرسني.

شموخ تفوقت
 في الثانوية

احتفلت شموخ احمد 
الفيلكاوي بتفوقها في 
الثانوية العامة وتلقت 
ال�ته�نئ�ة وامل���ب��ارك�ة 
م���ن والده���ا ووالدتها 
امل�ست��ش���ارة س���ع�اد 
الفريح وشقيقتها هدى 
ومن االهل واالصدقاء 
الذين قدموا لها املباركة 
الس���عيدة  باملناس���بة 
ومتنوا لها مس���تقبال 
حافال بالنجاح والتميز، 
الف مبروك يا ش���موخ 

وعقبال اجلامعة.


