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الحربي عضو
 في تقييم

 األداء البرلماني

اإلسعافات األولية في »النصر األهلية«

كبرى حترص دائما على إقامة 
مثل هذه الندوات التي تعود 
أبنائها  الكبرى على  بالفائدة 
واننا مستمرون دائما في هذا 

النهج بإذن اهلل تعالى.

الشأن.
وفي كلمة لها قالت مديرة 
املدرس���ة غني���ة الغضبان ان 
مدرسة النصر األهلية كصرح 
تعليمي تابع ملؤسسات تربوية 

أقام���ت مدرس�����ة النصر 
األهلي���ة مبقرها في مي����دان 
حولي ن�����دوة عن اإلسعافات 
األولي��������ة وأهميتها وذلك 
الوكي���ل  حت���ت رع�����اي���ة 
املس���اعد للتعلي���م اخلاص 
فهد الغيص ومديرة املدرسة 
التي أعدت  الغضب���ان  غنية 
هذه الندوة وبحضور مديرة 
الشؤون التعليمية واإلدارية 
ملؤسسة اجليل اجلديد مرمي 
عطي���ة ولفيف م���ن مديري 
التعلي���م اخل���اص وموجهي 
وموجهات النش���اط املدرسي 
املدارس  مبش���اركة أش���بال 
األخ���رى، وبحض���ور فريدة 
األحمد مديرة الروضة وسهيلة 

حسني نائبة املديرة.
الندوة استحسان  والقت 
اجلميع ملا ملس���وه من فائدة 
في هذه الن���دوة التي حاضر 
فيها نخبة من املختصني بهذا 

سناء السبع
 احتفلت بعيد ميالدها

ترحب اجلمعية الكويتية 
ملتابعة وتقييم األداء البرملاني 
بانضمام فيصل الدحام احلربي 
لعضوية اجلمعية وتزكيته 
ملنصب املنسق ورئيس اللجنة 
اإلعالمية للجمعية وبدوره 
بارك رئيس اجلمعية، مطلق 
السويط لألخ فيصل تزكية 
اخوانه أعضاء اجلمعية له 
وخصوصا انه يعتبر مكسبا 
الكفاءات  للجمعي���ة وم���ن 
النشطة متمنيا له  الوطنية 

التوفيق والنجاح.

وسط فرحة األهل واألصدقاء 
احتفلت س���ناء السبع بعيد 
التهان���ي  ميالده���ا وتلق���ت 

واملباركة باملناسبة

فيصل احلربي

سناء السبع

غنية الغضبان وفهد الغيص ومديرو املدارس

غنية الغضبان وفهد الغيص مع التالميذ

درع تكرميية لفهد الغيص

»الريجنسي« يستضيف مهرجان الوطنية لتكريم أفضل الالعبين طلبة »الرؤية« يزورون الهيئة الخيرية اإلسالمية

»الواحة المتوسطة بنين« تكّرم معلميها

مبناس���بة تولي د.عب���داهلل املعتوق 
منصب رئيس الهيئة اخليرية اإلسالمية 

العاملية.
 وانطالقا من رسالة املدرسة السامية في 
حتقيق أهدافها التربوية وضمن األنشطة، 

قامت مدرس���ة الرؤية بزيارة د.املعتوق 
لتقدمي التهاني بهذه املناسبة مع مجموعة 
من طالبها وخالل اللق���اء قدم د.املعتوق 
شرحا وافيا عن الهيئة وأعمالها وأنشطتها 
اخليرية على مستوى العالم وبعدها قام 

الطلبة بجولة ف���ي مبنى الهيئة للتعرف 
على أقسامها وفي نهاية الزيارة مت تقدمي 
درع تهنئة للدكتور املعتوق تقديرا جلهوده 
املتميزة التي تبذل في العمل اخليري مع 

متنياتنا لهم بالتوفيق والسداد.

تقديرا للمعلم وتكرميا له واعترافا بفضله 
وبدوره في بناء االجيال وتقدم املجتمع واحتراما 
لذاته وحتفيزا جلميع املعلمني، قامت ادارة مدرسة 
الواحة املتوسطة للبنني وبرعاية وحضور مراقب 
التعليمية  التعليم املتوسط مبنطقة اجلهراء 
محمد السعيدي، بتكرمي مجموعة من املعلمني 

املتميزين، وقام مدير املدرس����ة سعود السهو 
وعبداهلل الصليلي وعابر الش����مري املديران 
التعليم املتوسط  املساعدان مبشاركة مراقب 
بتكرمي املعلمني املتميزين وفق معايير واسس 
اجلودة الش����املة في اداء العمل، وفي جو من 

األلفة واحملبة والود.

هذا وتقوم ادارة املدرسة بتكرمي مجموعة من 
املعلمني املتميزين في نهاية كل شهر، وعلى مدار 
العام الدراسي كله رغبة منها في توفير اجلو 
النفسي املريح للمعلمني حتى يؤدوا رسالتهم 
السامية بثقة واطمئنان، آملني االرتقاء مبستوى 

ابنائنا الطالب، وتقدم وطننا احلبيب.

تق���دم منظم���و حف���ل 
مهرجان الوطنية والذي أقيم 
مؤخرا بقاعة فتوح بفندق 
الريجنسي بجزيل الشكر 
وعظيم االمتنان للفندق على 
اس���تضافته حلفل اخلتام 
اخلاص باملهرجان والذي 
حضره الشيخ خالد الفهد 
نيابة ع���ن راعي املهرجان 
نائب رئيس مجلس الوزراء 
للشؤون االقتصادية ووزير 
التنمية  الدولة لش���ؤون 
ووزي���ر الدولة لش���ؤون 
اإلسكان الشيخ أحمد الفهد 
ليكرم فيه أفضل الالعبني 

الرياضيني بالكويت.
وشكر مدير عام املهرجان 
حسني عاشور إدارة الفندق 
عل���ى اجله���ود املبذول���ة 
والتسهيالت املتعددة التي 
قدموها للحفل خاصة وهو 
الذي يضم عددا كبيرا من 
كبار الشخصيات والشيوخ، 
حي���ث كانت ليل���ة ملكية 
أبهرت  ريجنسية ساحرة 
احلضور من���ذ أن وطأت 
أقدامه���م عل���ى س���جادة 
الريجنسي احلمراء بداية 
من حتضير قاعة االحتفال 
وجتهيزاتها مرورا ببوفيه 
املأكوالت الغني الذي أثنى 
عليه جميع احلضور وصوال 
إلى مستوى اخلدمة الراقية 
ذات اخلمس جنوم والتي 
تعك���س عراق���ة الضيافة 
التي  العربي���ة األصيل���ة 
طاملا اش���تهر به���ا فندق 

الريجنسي. 
وبهذه املناسبة قام مدير 
عام الفندق ريناتو موريتو 
بتسليم درع تذكارية للشيخ 
خالد الفهد شكرا وتقديرا منه 
على رعايته هذا املهرجان 
وإس���هاماته الواضحة في 
رفع شأن الرياضة الكويتية 
ورفع اسم الكويت عاليا في 
الدولية مباركا له  احملافل 
على حصول الكويت على 
بطولة غرب آسيا والتي كان 
لها أثرها الكبير في إسعاد 
الش���عب الكويتي وعودة 
األزرق إلى س���الف عصره 
صديقا دائم���ا للمنصات 

والبطوالت.

الشيخ خالد الفهد متوسطا هاني قابيل وحسني عاشور وريناتو موريتو وياسمني عادل

د.عبداهلل املعتوق مع طلبة مدرسة الرؤية

..وتكرمي ملعلم آخر مدير املدرسة سعود السهو مكرما أحد املعلمني

الشيخة نعيمة األحمد تتوسط ريناتو موريتو وياسمني عادل

الشيخ خالد الفهد مع فريق »الريجنسي« في لقطة تذكارية


