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 اإلبراهيم تهدي الفهد أرشيف «فارس التنمية»

 «صحارى» يستضيف المشاركين في دورة تقويم وتعليم الطفل

 اســـتضاف منتجع صحـــارى كويت 
املشـــاركني في الدورة التي نظمها مركز 
تقومي وتعليـــم الطفل التي أقامها املركز 
برعاية الصندوق العربي لإلمناء االقتصادي 

واالجتماعي وشـــارك فيها مجموعة من 
املختصني حضروا للكويت من السعودية 
وعمان وسورية واليمن ومصر وتونس 
باإلضافة الى الكويت، وقد أشاد املشاركون 

باملستوى الراقي للخدمة وأجواء الرفاهية 
التي يوفرها  والفخامة واخلصوصيـــة 
وميتاز بهـــا منتجع صحـــارى، وأبدوا 
إعجابهم باملسطحات العشبية اخلضراء 

ملالعب الغولف ومطاعم وڤيالت وشاليهات 
املنتجع ومراكز اللياقة البدنية والسبا، 
حيث أصبح املنتجع املكان املفضل إلقامة 

الضيوف عند زيارتهم للكويت.

 أهدت اإلعالمية االقتصادية 
اإلبراهيم نائب رئيس  فوزية 
مجلـــس الـــوزراء للشـــؤون 
الدولة  االقتصاديـــة ووزيـــر 
للتنمية واالسكان الشيخ احمد 
الفهد أرشيفا صحافيا خاصا به 
أسمته «فارس التنمية»، داعية 
اهللا ان يسدد خطاه ويوفقه في 
اجناز خطة التنمية للنهوض 

بالكويت.

 الشيخ أحمد الفهد يتسلم أرشيف «فارس التنمية» من الزميلة فوزية اإلبراهيم

 العصفور والهيم واخلضيري والعتيقي مع عدد من براعم «الضياء» ..ومع عدد من موظفات رياض األطفال

 عيد احلربي وعبداهللا العتيبي ومحمود دشتي

 العتيقي تتوسط نوال اخلضيري وليلى الشريف وإلهام العوضي وإميان

 منى الصالل تكرم منيرة العتيقي

 جانب من حفل التكرمي

 خالد العصفور مكرما منيرة العتيقي

 املعلمتان عال وهالة في املطعم 

 حملة «مندكار» كّرمت حجاجها في لقاء العودة
 حتت شعار «لقاء العودة املودة» 
احتفت حملة «مندكار» بحجاجها 
خالل حفل اقامته للرجال في صالة 
الشــــيخة مرمي مبنطقة القادسية 
حضره الوزير والنائب الســــابق 
وعضو املجلس األعلى للتخطيط 
أحمد باقر ووزير التربية السابق 
الغــــامن والباحث  د.عبدالعزيــــز 
التربوي فيصل العبداجلادر وأستاذ 
الشريعة بجامعة الكويت د.فالح 
مندكار وصاحب احلملة م.محمد 
اســــماعيل مندكار الى جانب عدد 
من املدعوين وحجاج احلملة، فيما 
أدار احلفل املدير اإلعالمي للحملة 

علي حسن.
  واشــــتمل احلفل علــــى كلمة 
لالرشــــاد الديني ألقاها الشــــيخ 
د.محمد هشام استعرض من خاللها 
ما يتطلب عمله من احلجاج بعد 
احلج وكلمة اللجنة الثقافية ألقاها 
الشيخ د.عبداهللا الشريكة تطرق 
مــــن خاللها الى النشــــاط الديني 
والثقافي الواسع الذي متيزت به 
احلملة، وكلمة ملدير عام احلملة 
علــــي مندكار عّبر فيها عن تقدير 
واعتزاز احلملة بالثقة التي حظيت 
الذي  بها من احلجاج، وبالنجاح 
متيزت بــــه رحلة احلج من خالل 
تعاون احلجاج جميعا، وللجهود 
اجلبارة من قبل االداريني، وألقى 
الوزير األسبق د.عبدالعزيز الغامن 
كلمة احلجاج أعرب فيها عن تقديره 
وجميع احلجاج للجهود الكبيرة 
التي بذلتها احلملة وملا قدمته من 
تسهيالت وخدمات واسعة ومتميزة 
حلجاجها، ثم قام م.محمد مندكار 
بتكرمي مؤسسة اخلطوط اجلوية 
الكويتية وشركة املروة خلدمات 
احلج والعمرة لدورهما وتعاونهما 

العشــــاء الذي أقيم على شــــرف 
حجاج احلملة.

  وأقيم حفل مماثل للنساء في 
قاعة املناسبات باحتاد اجلمعيات 

التعاونية. 

مع احلملة الى جانب تكرمي الباحث 
التربوي فيصل العبداجلادر تقديرا 
ملبادراته العديدة التي قدمها لتعزيز 

دور احلملة.
الى    واختتم احلفــــل بالدعوة 

 علي مندكار يلقي كلمته

 العبداجلادر يتسلم درع التقدير من م.محمد مندكار

 إدارة احلملة تتوسط مجموعة من احلجاج احلضور في صورة جماعية

 أحمد باقر ود.عبدالعزيز الغامن وإدارة احلملة

 لقطة جماعية للضيوف مع مدير عام املنتجع حسان بايرلي

 جهود مشكورة 
لكنترول الدوحة

  
  في إطار روح األسرة الواحدة 
التي تســـود ثانويـــة الدوحةـ  
بنـــات وتربط بـــني معلماتها، 
قامت رئيســـة كنترول الصف 
العاشـــر واحلادي عشر مليحه 
أكبر بدعوة املعلمات املشاركات 
معها بالكنترول الى حفل فطور 
تقديرا جلهودهن املبذولة خالل 
االختبارات وتوطيـــدا للصلة 

وشكرا عمليا ملا قدمنه.
  

 إدارة حولي التعليمية تكّرم العتيقي
الهـــيئة   أقـــامـــت مـــــوظـــفـــات 
اإلداريـــة مبنطقة حـــولي التــعليمية 
حفـــال تكرمييا مميـــزا مبناســــــــبة 
تــــقاعد مراقبة رياض األطفال منـــيرة 
العتيقي حضره املستشـــار بـــوزارة 
التربية خالد العصفـــور ومـــدير عـــام 
منطقة األحمدي التعليمية طلق الهيم 
ومديرة منطقة حولي التعليمية منى 
التعليمية  الشـــؤون  الصالل ومديرة 
نوال اخلضيري وعدد كبير من قياديي 

املنــطقة وموظفيها.
  بدأ احلفل بالنشيد الوطني ثم آيات 
من الذكر احلكيم ثـــم كلمة ترحيبية 
وكذلـــك مت عرض فقرة ألطفال روضة 
الضياء وكذلك عرض فيلم يعرض سيرة 
واجنازات احملتفى بها وفي اخلتام ألقت 
منيرة العتيقي كلمة شـــكر أثنت من 
خاللها على اجلهود املبذولة إلعداد هذا 
احلفل وعلى الكلمات الرائعة التي ذكرت 

بحقها ومن ثم مت تكرميها. 

 فريدة وحيد خديجة وحيد ناصر العدواني 

 ناصر أطفأ 
  شمعته الـ ٤

  
  احتفل فالح العدواني 
وأسرته بعيد ميالد ابنهم 
ناصر الذي أطفأ شمعته 
الرابعة وسط فرحة األهل 
الذين متنوا  واألصدقاء 
لناصر حياة سعيدة في 
كنف والديـــه.. مبروك 
الـ ١٠٠ سنة يا  وعقبال 

ناصر. 

 فريدة وخديجة
   احتفلتا بميالدهما

  
  أقام وحيد هالل وأسرته حفال 
مبناسبة عيد ميالد ابنتيه فريدة 
الســـابعة  التي أطفأت شـــمعتها 
وخديجة التـــي احتفلت مبيالدها 
الثاني وسط فرحة األهل واألصدقاء 
الذين شاركوهما فرحتهما ومتنوا 
لهما حياة سعيدة في كنف والديهما.. 
مبروك وعقبال الـ ١٠٠ سنة يا فريدة 

أنت وخديجة.

 يحتفل النائب سعد 
زنيفر العازمي بزفاف 
ابن أخيـــه عيد وذلك 
مســـاء اليوم الثالثاء 
في صالة الشهيد فهد 
األحمـــد مبنطقة فهد 

األحمد.

زفاف العازمي اليوم


