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 «المقداد بن األسود» تختار مجلس طالبها

 في جو تسوده روح الدميوقراطية بني الطالب 
خصصت مدرسة املقداد بن األسود املتوسطة يوما 
دراسيا فاعال الختيار مجلس الطالب على مستوى 
الصفوف الدراسية، جرت االنتخابات برعاية مدير 
املدرســـة مهدي جعفر واملديرين املساعدين سعد 
الشمري، حمود العنزي، وفياض العنزي مبشاركة 

الباحثني االجتماعيني حامت أمني ونصر احمد واحمد 
محمد.

  وانتهت االنتخابات باختيار أفضل العناصر من 
الطالب، وقدم لهم مدير املدرسة الشكر للمساهمة 
بنجاح االنتخابات وحثهم على املزيد من العطاء 

الدراسي وخدمة زمالئهم الطالب.

 جانب من االنتخابات الطالبية

 العنزي يكرم املشاركني

 ... وهدية إلحدى املتسابقات

 رتاج دشتي.. عنوان للتألق واجلمال متابعة ألشكال وطرق تصنيع الطائرة الالسلكية

 لقطة تذكارية في صالون رتاج

 جمال وأناقة  تقدمي كل جديد في عالم املكياج

 لقطة تذكارية في مركز شباب العدان

 مسابقات للحضور

 مدير املدرسة واملعلمون وسط مجلس الطالب اجلديد مرح وسرور

 مرح وترفيه في مخيم
  نقابة  «الدفاع» الربيعي الثالث

  
  افتتحت نقابة وزارة الدفاع مخيمها الربيعي الثالث الكائن على 
طريق امللك فهد بن عبدالعزيز – جســـر ميناء عبداهللا – الوفرة 
– بجانب نادي فروسية األحمدي، وتضمن حفل االفتتاح العديد 
من الفقرات الترفيهية واألنشطة املختلفة واملسابقات التي أدخلت 

املتعة والسرور الى قلوب اجلميع.
   وقـــد رحب رئيس نقابة «الدفاع» م.أحمد العنزي باحلضور 
من أسر العاملني في وزارة الدفاع ومتنى لهم االستمتاع مبرافق 
املخيــــم وأنشـــطــته ووزع اجلوائز والهدايا على املتســـابقني 
واملشاركني بفقرات احلفل، كما شكر احلضور النقابة على اقامة 
هذا املخيم الذي يشكل متنفسا ألبناء وعائالت العاملني في وزارة 

الدفاع.
 (كرم ذياب) م.أحمد العنزي مكرما أحد املشاركني

 كريم أطف أ شمعته األولى .. وعبدالعزيز متفوق في الدراسة

 الطائرة الالسلكية بمركز شباب العدان
مبركز   أقيمـــت 
شباب العدان التابع 
العـامـــة  للهيئـــــة 
للشباب والرياضة 
دورة تدريبيـــة في 
تعريف أعضاء مراكز 
الشـــباب مبكونات 
الالسلكية  الطائرة 
داخل الصاالت املغلقة 
وعملها  (صنعهـــا 
واألدوات املستخدمة 
في ذلك، باإلضافة الى 
تأهيل عوامل األمن 

والسالمة).
  ومت تقدمي عرض 
عملي لكيفية تشغيل 
مـــن هذه  منـــاذج 
املبتكرة  الطائـــرة 

مبراكز الشباب. 

 حصل عبدالعزيز 
عابدين فـــاروق على 
االمتيـــاز  درجـــات 
باملواد الدراســـية في 
الروضة وتلقى الهدايا 
من والديه باستمرار 

التفوق والنجاح.
وعقبال    مبـــروك 

اجلامعة 

أحــمد   احتـــفـــل 
عبدالعزيز من مجموعة 
الفيصـــل الصناعية 
وأســـرته بعيد ميالد 
ابنه األول كرمي حيث 
أقامت األســـرة حفال 
في قريـــة الضبعية 
باألقصر حضره األهل 
واألصدقاء الذين متنوا 
لكرمي حياة سعيدة في 
كنف والديه، مبروك يا 
كـــرمي وعقبال الـ ١٠٠ 

سنة.
 كرمي عبدالعزيز عبدالعزيز عابدين فاروق 

 بفضل اخلالـــق عز وجل علـــى عباده، 
واحلمدهللا رب العاملـــني على مكارمه، رزق 
الشيخ مبارك صباح املالك الصباح وحرمه 
الشيخة امالك الفيصل احلمود املالك الصباح 
مبولودة اســـمياها «ملوك» ـ حفظها اهللا ـ 
جعلها اهللا من أبناء السعادة والهناء إن شاء 

اهللا.. وألف مبروك. 

ألف مبروك قدوم ملوك

 رتاج دشتي للباحثات عن مكياج صحي وجديد

 ما اجلمال إال اجلمال الداخلي تتقاســــمه املرأة 
مــــع جمالها اخلارجي، ولكل امــــرأة جمال مييزها 
عن غيرها وهو طابعها وما اسعى إليه هو تسليط 

الضوء على ما مييزها عن غيرها.
  املكياج اصبح ضرورة ملحة في حياتنا اليومية 
والسيما انه ارتبط ارتباطا وثيقا بكثير من انشطتنا 
اليومية: السهرات والعمل والسوق واألصدقاء.. إلخ. 
ومن هنا نحن في صالون رتاج نأخذ بأحدث الطرق 
وأفضلها للعناية بالبشرة ومدى تأثير املكياج على 
البشــــرة والطرق الصحية والسليمة التي تتبعها 
املرأة من أجل احلفاظ على بشــــرة صحية نضرة 
مســــتدامة. رتاج دشتي حتاكي املرأة الكويتية في 
هذا اجلانب منذ البداية فهي تعزز وتكرس خبرتها 
في غرس املفاهيم وأفضل الطرق السليمة لوضع 
املكياج، إميانا منها بضرورة ان تظهر املرأة ببشرة 
صحية وسليمة،مما يعطيها الدافع للسعي والبحث 
عن تقدمي كل ما هو صحي وجديد في عالم املكياج، 
وفي هذا االطار حترص رتاج على تقدمي افضل ما 
ميكن تقدميه إلميانها بأن رونق البشرة هو األغلى 

واألثمن لدى املرأة. 

 يستقبل الشـــيخ حمد جابر 
العلي سفيرنا لدى اململكة العربية 
السعودية الشقيقة ضيوف ديوانه 
مساء يوم غد الثالثاء بعد صالة 

املغرب. 

حمد اجلابر يستقبل
ضيوف ديوانه الثالثاء


