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 مخيم وربة الربيعي األول تزامنا مع االحتفاالت باألعياد الوطنية «فجر الصباح» كرّمت الخريجات المتفوقات

 أقامت شركة وربة للتأمني يوما مفتوحا 
«مخيم وربة الربيعي األول ٢٠١١» تزامنا 
مع احتفاالت الكويت باألعياد الوطنية 
وذلك حتت رعاية رئيس مجلس االدارة 
أنور جواد بوخمسني والعضو املنتدب 

توفيق شمالن البحر.
  صاحب هــــذا االحتفــــال برامج عدة 
قامت بها اللجنة املنظمة للمخيم ابتهاجا 
بهذه املناسبة السعيدة ومنها مسابقات 

وألعاب ترفيهية وجوائز قيمة للصغار 
والكبار، وتخلل املخيم الذي حضره ما 
يقرب من ٥٠٠ شــــخص ما بني موظفي 
الشركة وعائالتهم «بوفيه غداء وعشاء»، 
ومأكوالت خفيفة ورســــم على الوجوه 
وكذلــــك الشــــخصيات الكرتونية التي 
أبهجت احلضور، وصرح رئيس اللجنة 
املنظمــــة للمخيم وبصفتــــه مدير ادارة 
املوارد البشــــرية سعيد كرم دشتي بأن 

هذه الرعايــــة الكرمية من االدارة العليا 
ما هــــي إال لتوثيق العالقة بني املوظفني 
وعائالتهم والترفيه بعيدا عن الضغوط 
النفسية والعمل، وكذلك مما ال شك فيه 
ان هذا التجمع يولد رفع معنوية املوظف 

وأدائه الوظيفي.
  وقد مت تكرمي أنور جواد بوخمسني 
رئيس مجلس االدارة وتوفيق شــــمالن 
البحر العضو املنتدب من قبل ســــعيد 

دشــــتي على رعايتهما الكرمية للمخيم 
بتقدمي دروع تذكارية بهذه املناسبة.

  وفــــي النهاية شــــكر دشــــتي جميع 
احلضور خصوصا أعضاء اللجنة املنظمة 
للمخيم وكال من فاضل عباس القطان، 
وناصر الصفار، وجاسم القطان وسليمان 

بوجروة.
  وقد استمتع احلضور ببرامج اليوم 

املفتوح وبأجوائه األسرية الرائعة.

 ارتســــمت مظاهر البهجة واجلمال والزينات في 
احتفال مدرسة فجر الصباح األهلية باألعياد الوطنية 
ويوم التحرير تزامنا مع اليوبيل الذهبي ملرور ٥٠ عاما 
على تأسيسها عام ١٩٦١م وذلك بحضور وكيل وزارة 
التربية املساعد فهد الغيص، واملدير العام للتعليم 
اخلاص محمد الداحس، ومراقــــب املدارس العربية 
عبدالعزيز الكندري، وأولياء أمور اخلريجات وكوكبة 
من اخلريجات الالتي متيزن في الثانوية العامة عام 
٢٠١٠م، اذ قدمت ادارة املدرسة لهن شهادات التقدير 

واجلوائز القيمة تكرميا لهن.
  وحضرت األم بياترين عقيقي مؤسســــة املدرسة 
واملديرة العامة التي ومازالت مع كوكبة من االخوات 
الراهبات يعملن بجد وإخالص وعطاء كبير في تربية 
األجيال. وألقت املديرة املســــاعدة األخت ماري روز 
كلمة حتدثت فيها عن اجنازات املدرســــة وتاريخها، 

اذ تخرجت فيها أجيال عديدة نهلوا من هذا الصرح 
الشــــامخ، من العلم واألخالق وانتشــــروا في جميع 
البالد العربية في طليعة صفوف العاملني في مختلف 

القطاعات الرائدة.
  وأضافــــت ان «فجر الصباح األهلية» متتاز بقوة 
اإلدارة واحلرص على التربية وغرس األخالق العالية 
في أبنائها وبناتها، شاهدة على ذلك النتائج املتقدمة 
للمدرســــة. وعددت اجنازات الكويــــت ودور وزارة 
التربيــــة وإدارة التعليم اخلاص في دعم املدرســــة. 
وقدمت التهنئة لصاحب السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد ولسمو ولي عهده األمني الشيخ نواف األحمد 
ولسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد 
باليوبيل الذهبي الســــتقالل الكويت ومرور ٢٠ عاما 
على التحرير و٥ سنوات على تولي صاحب السمو 

األمير مقاليد احلكم.

 فهد الغيص مع إدارة «فجر الصباح» ومعلماتها

 فهد الغيص واألم بياترين عقيقي يكرمان إحدى الطالبات املتفوقات

 سعيد دشتي مع ولديه عبدالرحمن وعبدالعزيز 

 أنور بوخمسني يتسلم درعا تكرميية من سعيد دشتي .. ودرع تكرميية يتسلمها توفيق البحر

 جانب من فقرات مخيم وربة الربيعي

 من املشاركني باليوم الصحي طالبات «فجر الصباح» يرفعن أعالم الكويت ابتهاجا بأعياد الكويت

 مالبس تراثية في حفل «فجر الصباح» باألعياد الوطنية

 لقطة تذكارية للمشاركني في اليوم الصحي لشركة النوادي القابضة الطالبات في لقطة جماعية معبرة 

 يوم صحي لموظفي «النوادي القابضة» ومعاهد بالتينوم
 في أجواء من البهجة والســــرور، أقامت شركة النوادي القابضة يوما 
صحيا جلميع املوظفني والعاملني لديها بالشركة ومعاهد بالتينوم الصحية 

التابعة لها ومبشاركة عائالت املوظفني.
  وقد تضمنت برامج اليوم الصحي العديد من األنشطة الرياضية مثل 
رياضة اجلري وااليروبيك بتوجيهات من مدربي معاهد بالتينوم بغرض 
حتفيز املوظفني والعاملني وعائالتهم على اتباع عادات رياضية ســــليمة 

إعماال ملقولة «العقل السليم في اجلسم السليم».
  وبعد االستمتاع باستنشاق الهواء النقي وممارسة األنشطة الرياضية 
توجه اجلميع ملطعم النخيل لتناول وجبة شواء صحية لذيذة واالستمتاع 
بالتجمع معا خارج نطاق العمل واالستماع الى بعض النصائح الغذائية 

الصحية من قبل زمالئهم املدربني مبعاهد بالتينوم الصحية.
  ومن ناحيتها، أفادت مديرة التسويق في شركة النوادي القابضة ديانا 
نــــادر بأن اقامة يوم صحي ورياضي للموظفــــني وعائالتهم هو أحد أهم 
العناصر التســــويقية للشركة من حيث متلكها لسلسلة معاهد بالتينوم 
الصحية، حيث ان البدء بدعوة موظفي الشــــركة وعائالتهم هو اخلطوة 
األولى لنشر الوعي الصحي والرياضي املطلوب نشره بني اجلميع ملمارسة 
دائمة ومســــتدمية لبعض الرياضات اخلفيفة حتى تكون من أهم عاداتنا 
اليومية. وقد أشــــاد مساعد العضو املنتدب بالشركة خالد الرباب بنجاح 

اليوم الرياضي وشارك املوظفني وعائالتهم جتمعهم. 

 فاضل القطان وحسني عبدالرضا وسعيد دشتي وجاسم القطان مسابقات مبشاركة األطفال

 عاد إلى البـــالد بحمد اهللا 
همالن الهمـــالن بعد ان أجرى 
عملية جراحية تكللت بالنجاح 
فـــي مستشـــفى كليمنصور 
بلبنـــان.. و«األنبـــاء» تتمنى 
للهمالن الســـالمة وما تشوف 

شر يا أبوبدر.

سالمات أبوبدر


