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 جاسم اخلرافي يبارك

 املعرس علي الطيار

 سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد مباركا

 الشيخ فيصل السعود يبارك الشيخ علي اجلابر مباركا الشيخ د.ابراهيم الدعيج يهنئ 

 ضاري العثمان والشيخ سلمان احلمود يباركان الشيخ سعود الفيصل مباركا  الشيخ احمد جابر العبداهللا يهنئ 

 أفراح
   الطيار

 احتفل عبدالرزاق علي الطيار 
بزفاف جنله علي، على كرمية 

م.عدنان بوقريص، وحضر 
احلفل سمو ولي العهد 

ورئيس مجلس األمة وكبار 
الشيوخ واملسؤولني بالدولة، 
ألف مبروك وبالرفاء والبنني.

 دالل السريع تفوقت
   في مشرف

 أصالة وسجى تفوقتا
   في «فجر الصباح»

 احتفلـــت دالل مؤيد عبدالعزيز الســـريع بتخرجها في 
مدرسة مشرف االبتدائية بنات، وقد أقامت لها األسرة حفلة 

كبيرة لهذه املناسبة.
  ألف مبروك وعقبال اجلامعة.

 كرمت مدرسة فجر الصباح متفوقاتها، وكانت من بني 
املتفوقات الطالبة أصالة جاسم احلطاب التي تفوقت في 
الصف الرابع االبتدائي وشقيقتها سجى التي تفوقت في 
الصف الثاني االبتدائي، حيث ســـلمتهما ادارة املدرســـة 

شهادة التفوق ودروع التكرمي.
  ألف مبروك وعقبال اجلامعة يا أصالة ويا سجى.

 دالل تتوسط والديها 

 أصالة جاسم تتسلم شهادة تفوقها

 .. وشهادة لسجى جاسم 

 مدرسة آمنة احتفلت بالفائقات
 أقامت مدرسة آمنة االبتدائية بنات حفل تفوق نهاية العام 

للتلميذات الفائقات حتت إشراف مديرة املدرسة سعاد عيد صالح 
واملديرة املساعدة نبيلة بوفرسن واملديرة املساعدة ليلى الردعان، 

وقدمت خالل احلفل العديد من الفقرات التي أمتعت احلضور. 

 تلقـــت الزمـــيلة فــــوزية 
تـــهانـــي  محــمـــد عبـــداهللا 
زميـــالتها وزمالئها باملدرسة 
اإلجنليزية احلديثة حلصولها 
على درجة الدكتوراه في اللغة 
العربيـــة وآدابها مـــن جامعة 
القديس يوسف في جمهورية 
لبنان، كان عنوان أطروحتها 
«األفعال الدالة على احلركة في 
القرآن الكرمي – دراسة داللية 

تركيبية».
   مبـــــروك.. ألم حــاتـــــــم 

الكرمية.

الــغضبان   تقـــدمت غنية 
مــــديـــرة مــــدرســـة النصر 
العائلة  األهلية ومعهـــا كـــل 
بالتهنئـــة البنتهـــا اجلميلـــة 
واملتفوقة مكـــية عـبدالرسول 
املتـــروك لتـــفوقها في الصف 
االبتدائي مبـدرســـة  اخلامس 
أروى االبتدائيـــة بالرميثيـــة 
ويهنئها كل أقـــارب وأصدقاء 

مكية.
   وتتمنـــى لهـــا والدتها ان 
تصبح طبيبـــة ناجحة أيضا 

ومليون مبروك يا مكية.

 دكتوراه
  في العربية 

  لفوزية عبداهللا

 مكية  املتروك
   تفوقت دراسيًا
  مبدرسة أروى 

 د.فوزية عبداهللا 

 مكية عبدالرسول املتروك 


