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07
»األميركية ثنائية اللغة« خّرجت طلبتها إلى املرحلة الثانوية 

امليناوي: »ABS« توفر املناهج العصرية لالرتقاء بطالبها إلى مستوى العاملية

2 Architectural Engineer 
15 years experience in design & Management

4 Draftsman (Architectural)
At least 7 years

Atravctive Salaries

All applications will be treated confidentially

Required

Please send C.V. To :
Email:unetec1@gmail.com

Fax : 25350139

Leader Engineering Office

)محمد ماهر( الطالبة منيرة السالم مع أسرتها  املعلمة شانون تسلم مرام الراشد شهادتهاالطالب محمد وليد الصميعي وأسرته

الطالب محمد جاسم الراجحي ووالداه الطالب منصور الركيبي يتسلم شهادتهالطالب يوسف عبدالسالم صلبوخ ووالداه

خرجت املدرسة األميركية ثنائية 
اللغ����ة 31 من طالبه����ا من املرحلة 
املتوسطة الى املرحلة الثانوية بحفل 
حضره اولياء امور الطلبة واعضاء 
التدريس����ية وتخلله عدد  الهيئة 
من الفقرات الترحيبية واألناشيد 

اخلاصة بالتفوق والنجاح. 
العربية  اللغة  وأعربت ناظرة 
املعلم����ة أمال املين����اوي في كلمة 
القتها خالل احلفل عن س����عادتها 

لتكرمي طلبة وطالبات الصف الثامن 
وحثتهم على استكمال مشوارهم 
العلم����ي الطويل مش����يرة الى أن 
املرحلة الثانوية تتطلب مزيدا من 
اجلهد واملثابرة. ووصتهم بالتسلح 
باملزيد من العلم املعرفة لتحقيق 
أحالمهم وطموحاتهم وتتطلعاتهم 
باالضافة الى التمتع بأخالق الكويت 

ليكونوا فخرا لألوطان. 
ولفتت امليناوي الى أن املدرسة 

توفر جميع مقومات النجاح للوصول 
الى أعل����ى املراتب حي����ث وفرت 
الوس����ائل التكنولوجية واملناهج 
العصرية املتطورة التي تسمح لهم 
االرتقاء الستكمال دراستهم بأهم 
اجلامعات العاملية. وبدورها ودعت 
مسؤولة املرحلة املتوسطة املعلمة 
شانون تش����اندلر طالبات وطالب 
املرحلة املتوسطة ومتنت لهم مزيدا 
من التوفيق والنجاح في املرحلة 

املقبلة م����ن حياتهم وطلبت منهم 
االستمرار كما عهدتهم في املثابرة 
والس����عي نحو التف����وق والتزود 
بالعلم مبختلف اش����كاله. وألقى 
الطالب محمد العنزي كلمة باسم 
زمالئه شكر فيها الهيئة التدريسية 
واالدارية في املدرسة ودور ودعم 
أولياء األمور على كل ما يقدموه لهم 
في سبيل التقدم العلمي وصوال الى 

أعلى املراتب.

وتخل����ل احلفل فق����رة قدمتها 
الطالبتان بس����مة بهبهاني ومرام 
الراش����د حول ما تعلم����ه الطلبة 
في مرحلتهم الس����ابقة، باالضافة 
الى عرض ڤيدي����و لطالب الصف 
الثامن خالل مراحل حياتهم بدءا من 
طفولتهم األولى ثم وزعت تشاندلر 
الطلبة والطالبات  الشهادات على 

بأجواء ميلؤها النجاح والفرح.
دارين العلي  ٭

آمال امليناوي

أسماء الطلبة 
اخلريجني

مقتطفات 
من احلفل

بدأ احلفل بالنشيد الوطني 
وبآيات من الذكر احلكيم تالها 
الطالب أحمد الديحاني تبعتها 

كلمات ترحيبية للمعلمة شانون 
تشادلر والطالب محمد العنزي 

وبعد تكرمي طالبات الصف 
الثامن ألقت كل من الطالبتني 
مرام الراشد وبسمة بهبهاني 

مقتطفات تراثية باللغتني العربية 
واالجنليزية تشير الى أهمية ما 

تعلموه خالل املرحلة املاضية 
التي تعتبر في غاية األهمية في 

حياتهم. وبعد عرض شريط 
ڤيديو للطلبة مت تخريج طالب 

الصف الثامن ـ أوالد تبعه نص 
شعري للطالبة نور الغربللي 

ثم احتفل الطلبة معا بالتخرج 
مع االهل بالكثير من البالونات 

احملضرة سلفا للمناسبة.

٭ راشد عبداهلل
٭ محمد العنزي 
٭ خالد العوضي
٭ علي الدمخي 

٭ احمد الديحاني
٭ يوسف الغنيم 
٭ أحمد الهاجري
٭ احمد الهندي
٭ وليد اجلاسم 

٭ عبدالعزيز امللحم 
٭ عيسى املسري
٭ باسل احملتسب

٭ عبداهلل العمر
٭ محمد الراجحي 
٭ منصور الركيبي

٭ فهد السعيد
٭ محمد الصميعي 
٭ محمد اليعقوب 
٭ يوسف صلبوخ 

٭ شريفة الغامن 
٭ نور الغربللي
٭ عدوة الهندي
٭ دانا اجللوي
٭ مرام الراشد
٭ سارة الراشد
٭ رمي السعيد 

٭ مرمي الصالح 
٭ منيرة السالم 
٭ بدور الزنكي

٭ بسمة بهبهاني
٭ شهد ساملني


