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»أحباب الوطن« يحّيون العلم

فقرة من الفلكلور السوري

املديرة ورئيسة القسم وأنوار القطان مع البراعم د.حياة املجادي وزكية أبل وسهام املسلم

»أحباب الوطن« في »الفرات« أبدعوا مبهاراتهم البيئية .. البراعم يرفعون أعالم الدول احتفاالً بالقرية العاملية

»أحباب الوطن« في »الفرات« زاروا مدرسة المنصورية فرمن: دعم نعيمة األحمدالقرية العالمية في روضة عبداهلل الفرج
للعبة الكريكيت أساس تطورها

محمد صبحي احتفل بجويرية
احتفل الزميل 
صبحي  محم���د 
وأس���رته بقدوم 
مولودته جويرية، 
وسط فرحة األهل 
الذين  واألصدقاء 
فرحته  شاركوه 
ومتنوا جلويرية 
حياة سعيدة في 
والديها،  كن���ف 
الزميل  كما تلقى 
املباركة  محم���د 
من الزمالء.. ألف 
مب���روك وعقبال 
االحتف���ال بعيد 

ميالدها.

توجه امني س����ر اللجنة الكويتية للكريكيت حيدر فرمن بالش����كر 
والتقدير الى الشيخة نعيمة األحمد لتفاعلها مع فريق الكريكيت للسيدات 
وغيرها من الفرق الرياضية النس����وية ومتابعتها احلثيثة لها، مؤكدا 
ان ذلك دليل واضح على مدى اهتمامها وتش����جيعها ودعمها الالمحدود 
للرياضة النس����وية وتطويرها في الكويت لتتب����وأ مراكز متقدمة في 

البطوالت التي تقام حول العالم.
وقال فرمن ان الكويت تعتبر افضل دولة خليجية من حيث التصنيف 
في لعب����ة الكريكيت، الفتا الى ان البطولة س����تنطلق 17 فبراير املقبل 
وتس����تمر 9 ايام لتختتم يوم 25 من الشهر نفسه، كما بني ان املجموعة 
االول����ى تتكون من هونغ كونغ والصني وس����نغافورة وبوتان وعمان، 
في حني تتكون املجموعة الثانية من تايلند ونيبال وماليزيا واالمارات 
والكويت، متمنيا ان حتظى هذه اللعبة مس����تقبال بدعم من قبل الهيئة 
العامة للش����باب والرياض����ة. واضاف انه ال يوجد اي ش����روط لقبول 
السيدات في اللعبة، الفتا الى ان اللجنة لديها مخيمات تدريبية خاصة 
بهذه اللعبة في كل م����ن املدينة الترفيهية ومنطقة الصليبية، وقال ان 
هيئة الزراعة خصصت لنا ارضا في حديقة الصليبية، ونرجو من هيئة 
الشباب والرياضة ان تخصص لنا ملعبا خاصا بهذه الرياضة يشتمل 
على جميع املواصفات القياسية اخلاصة بها كي يليق بسمعة الكويت 

واهتمامها بهذه االلعاب العاملية.

حتت اشراف مديرة مدرسة 
املنصورية االبتدائية »بنات« 
نازك���ة الباللي ومديرة روضة 
الفرات رقية حس���ني وإشراف 
رئيس���ة قس���م االجتماعيات 
فاطم���ة الصفار نظمت املعلمة 
أن���وار القطان بالتع���اون مع 
معلم���ات روضة الفرات زيارة 
لبعض أطفال الروضة »مجموعة 
حب الوطن ومجموعة البيئة« 
ملدرس���ة املنصورية االبتدائية 
»بنات« ليطل���ع األطفال على 
املرحلة االبتدائية فتخللت هذه 
الزيارة مشاركة مجموعة حب 
الوطن تلميذات املدرسة في إلقاء 
حتية العلم ف���ي لقاء الصباح 
باللغتني العربية واالجنليزية ثم 

الفرج  أقامت روضة عبداهلل 
مبنطقة الدعي����ة )قرية عبداهلل 
العاملية( حت����ت رعاية  الف����رج 
مراقب����ة رياض أطف����ال منطقة 
العاصم����ة التعليمية زكية أبل. 
أركان����ا لدول  وتضم����ن احلفل 
عربي����ة وأجنبية مثل )اجلزائر، 
مصر، سورية، إيران، البرازيل، 
الهند، البرتغال، الصني، اليابان، 
وغيرها(، حضر احلفل املوجهة 
األولى ضي����اء العصفور ونائب 
املدير العام للخدمات األكادميية 
املس����اعد د.عب����داهلل الكن����دري 
ود.عبداهلل احلداد وممثلو بعض 
السفارات بالكويت، باإلضافة الى 
مديرات رياض األطفال في منطقة 
العاصمة. وتخللت احلفل فقرات 
عديدة اشترك فيها أطفال الروضة، 
اشتملت على لوحات استعراضية 
تراثية من مختلف الدول العربية 

البيئة نال اعجاب واستحسان 
اجلميع.

الت����ي نظمتها  العاملية  القري����ة 
الروضة وه����ي عبارة عن أركان 
يحتوي كل ركن فيها على تراث 
ومعال����م بعض ال����دول العربية 

والغربية.

شاركت مجموعة البيئة في عرض 
مشهد متثيلي عن أهمية نظافة 

والغربية، كما شاركت كلية التربية 
األساسية بتقدمي فقرة وركن من 
التراث الشعبي بإشراف د.حياة 

املجادي ود.سمر ملحم.
كما جتول احلضور في انحاء 

حيدر فرمن

جويرية محمد صبحي

الشيخة نعيمة األحمد




