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23 يعتذر الناشط السياسي محمد 
الهاجري عن عدم استقبال رواد 
ديوانيته خالل العطلة الصيفية، 
على ان يعاود استقبالهم مطلع 
املبارك باذن اهلل  شهر رمضان 

تعالى.

الهاجري يعتذر
 لرواد ديوانيته

الشيخ طالل الفهد وطلق الهيم يكرمان إحدى املتفوقات درع تكرميية من إدارة املدرسة للشيخ طالل الفهد

جانب من حفل التكرمي

الفهد مكرما متفوقة

بدر كرم القاضي

مرمي كنكوني احمد التتان

الشيخ طالل الفهد متوسطا عددا من الطالبات املتفوقاتالشيخ طالل الفهد مع طالبات »خالدة بنت األسود« املتفوقات

طالل الفهد رعى تكريم خريجات 
»خالدة بنت األسود«

برعاي���ة رئيس االحتاد الكويت���ي لكرة القدم 
الش���يخ طالل الفهد أقامت مدرس���ة خالدة بنت 
األسود الثانوية بنات حفل تخرج الدفعة الثانية 
من النظام املوحد لطالباتها لعام 2009 / 2010 في 
قاعة فندق النخيل واش���تمل احلفل الذي حضره 
مدير منطق���ة االحم������دي التعليمية طلق الهيم 
وعدد كبير من أولياء أم�������ور الطالبات على عدة 
فقرات متنوعة حتت إشراف املديرة املساعدة سارة 

احلربان ومبساهمة الطالبتني بدرية زايد العازمي 
وإسراء محمد العصفور.

ومن ثم قام راعي احلفل الش���يخ طالل الفهد 
بتك���رمي الطالبات اخلريجات بعد أن ألقى عليهن 
كلم���ة حثهن فيها على مواصل���ة اجلهد واختيار 
رغباتهن في الدراسة اجلامعية حسب مجال تفوقهن 
متمنيا لهن التوفيق والسداد في حياتهن الدراسية 

اجلديدة.

بدر القاضي تفوق دراسيًا

أحمد احتفل 
بعيد ميالده الثالث

احتفل احم���د محمد التتان 
بعيد ميالده الثالث وسط فرحة 
االهل واالصدقاء واقام له والداه 
حفال جميال وقدم���ا له الهدايا 
باملناسبة، ألف مبروك وعقبال 

ال� 100 سنة.

اقام نواف كنكوني واسرته 
حفال مبناسبة عيد ميالد ابنتهم 
مرمي، حيث اطفأت مرمي شمعتها 
االولى وتلقت التهاني والهدايا 
اجلميلة باملناسبة، ألف مبروك 

يا مرمي.

.. ومريم أطفأت 
شمعتها األولى

القاضي  احتفل ك���رم 
واسرته بنجاح ابنهم بدر 
وتفوقه في الصف السابع 
مبدرسة ابوموسى االشعري، 
وتلقى بدر التهنئة من االهل 
واالصدقاء الذين شاركوه 
فرحته ومتنوا له مستقبال 
حافال بالنجاح والتفوق، 
ووعد بدر والديه باستمرار 
املثابرة واجلد حلصد افضل 
النتائج وحتقيق طموحاته 
أل���ف مبروك  وآمالهم���ا، 

وعقبال اجلامعة يا بدر.


