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محافظ العاصمة استقبل السفير الڤيتنامي

يوحنا وإلهام احتفال بخطوبتهما

منى تخرجت في الدراسات العالية بامتياز

استقبل محافظ العاصمة الشيخ علي اجلابر 
في مكتبه سفير فوق العادة جلمهورية ڤيتنام 
االشتراكية لدى الكويت بوي كووك ترونغ وذلك 

مبناسبة توليه مهام عمله اجلديد.
وفي بداي���ة اللقاء رح���ب معالي احملافظ 
بالسفير الضيف وتبادل معه األحاديث الودية 

احتفل الزمي���ل يوحنا عياد بخطبته على 
اآلنسة إلهام فوزي في مصر بجو أسري اتسم 
باملودة والسرور والفرح، وتلقيا التهنئة من 

احتفل���ت الطالبة منى صالح الش���ايع 
بتخرجها في معهد الدراسات العالية )تخصص 
محاسبة( بتفوق وامتياز وسط فرحة اهلها 

التي تناولت العالق���ات الثنائية بني البلدين 
الصديقني وسبل تعزيزها في املجاالت كافة.

من جانبه شكر السفير بوي كووك الكويت 
أميرا وحكومة وشعبا على احلفاوة والرعاية 
التي حظي بها منذ تسلمه عمله في الكويت، 

متمنيا للكويت وأهلها التقدم واالزدهار.

األهل واألصدقاء الذين ش���اركوهما فرحتهما 
وقدموا لهما أطيب األمينات بالسعادة والهناء. 

ألف مبروك وعقبال الفرحة الكبرى.

وصديقاته���ا خالل احلفل الذي اقامته ادارة 
ال�سنة  العالية خلريجي  الدراس���ات  معهد 

احلالية.

الشيخ علي اجلابر خالل استقبال السفير الڤيتنامي

العروسان يوحنا عياد وخطيبته إلهام فوزي مع االهل

منى صالح الشايع تتوسط والدها وشقيقتها اسماء

يعت���ذر مدير ع���ام منطقة 
األحم���دي التعليمي���ة طل���ق 
الهيم عن عدم اس���تقبال رواد 
ديوانيته الكرام اعتبارا من يوم 
غد االثنني وحتى نهاية العطلة 

الصيفية.

يشارك أحمد عيد خطيبته 
فرحتها بعيد ميالدها ويرسل 
إلي����ه���ا أط����ي���ب األمنيات، 
ويعتذر ع����ن ع���دم وجوده 
ال���ى جانبها بس���بب ظروف 
عمله ويعده���ا بأن يكونا معا 

في ميالدها املقبل.
 ويتمنى ان تكون الهدية قد 
أعجبتها. ألف مبروك وعقبال 

ال� 100 سنة.

الهيم يعتذر
 لرواد ديوانيته 

في الصيف

أحمد عيد
 يبارك

 خلطيبته

أحمد عيد

رمي عوض الشمري مع والدها في حفل التخرج

اماني املتعب تكرم حمد موسى ابو طفرة

.. ورمي
 تفوقت أيضًا

 في احملاسبة

حمد تفوق 
في »عبداهلل 

الرومي«

احتفلت الطالبة رمي عوض 
الشمري بتخرجها في معهد 

الدراسات العالية تخصص 
محاسبة بتفوق وسط فرحة 

االهل والصديقات.

احتفلت مدرسة عبداهلل 
الرومي االبتدائية بتكرمي 
متفوقيها، حيث سلمت 

مديرة املدرسة اماني املتعب 
الطلبة شهاداتهم، وكان من 

بني املتفوقني حمد جنل 
الزميل موسى ابو طفرة 

والذي متيز بجميع املواد 
الدراسية وحصل على 

شهادة تفوق، الف مبروك 
وعقبال اجلامعة يا حمد.

ال��دولة  يع���ت���ذر وزي���ر 
لش���ؤون مجل�������س الوزراء 
ع����لي الراشد لرواد دي����وانيته 
عن عدم استقبالهم وذلك اعتبارا 
من يوم غد الثالثاء وحتى نهاية 
شهر رمضان املبارك اعاده اهلل 
على اجلميع باليمن والبركات 
آم���ال ان يلتقي به���م كاملعتاد 
ان ش���اء اهلل بعد هذه الفترة 
متمني���ا للجميع دوام الصحة 

والعافية.

الراشد يعتذر
 حتى نهاية 

رمضان

علي الراشد

طلق الهيم

الى احتياجات العمل اجلماعي، 
واملسؤولية التي تقع على كل 
عضو في الفريق الواحد، وحتدث 
املدرب عن نظرية النجوم التي 
تعتبر من تخصص البروفيسور 
هان، والتي م���ن خاللها ميكن 
للف���رد ان يلمع ويصبح جنما 

من خالل العمل اجلماعي.

احلضور من تربويني واولياء 
امور، وقد اشاد الهيم باجلهود 
املبذولة من القائمني على هذه 
االنش���طة ودورها في تنمية 

قدرات ومواهب االبناء.

الراب���ع االبتدائ���ي ووعدت 
والدي���ها واس�������رتها بأن 
املتف���وقات  تكون دوما من 
ال��درجات  اع���ل���ى  حلصد 
العلمية وحتق���يق طموحاتها 
وآمال والديها في املستقبل 
ملا فيه خدمة وطنها احلبيب 

الكويت.

في رابطة املهندسات، وأقيمت 
الورشة بالتنسيق مع اجلمعية 
العاملية ملهندسي الكهرباء مبقر 

اجلمعية.
املدرب ومس���اعدته  تناول 
اجلماع���ي  العم���ل  أه���داف 
واحتياجات���ه لالرتق���اء بأداء 
فريق العم���ل الواحد، وتطرق 

التعليمية طلق الهيم.
كما شاركت مديرة رروضة 
ابن حيان خيرية العناني بهذه 
االنشطة وقدم الطلبة عروضا 
وفقرات متنوعة نالت اعجاب 

اكب���ادهم فرحتهن  فل���ذات 
والتقطوا الصور الت���ذكارية 
مع���هن تشجيع��ا منهم لهذه 
التفوق  املثابرة واس���تمرار 

والنجاح.
وكان من ب���ني املتفوقات 
رؤى احمد املعوشرجي التي 
متيزت وتفوقت في الصف 

نظم���ت رابطة مهندس���ات 
املهندسني  الكويت في جمعية 
الكويتية ورشة عمل عن أسس 
العمل اجلماع���ي، حتدث فيها 
امل���درب السويس���ري العاملي 
هان فان لون ومساعدته املدرب 
م.بشاير العواد، وشاركت فيها 
مجموعة من املهندسات األعضاء 

اقام���ت روض�����ة اله���دي 
مبنطقة الصباحية انش���طة 
اجلودة الش���املة، وقد حضر 
العدي���د من املس���ؤولني على 
رأسهم مدير منطقة االحمدي 

أقام���ت مدرس���ة لولوة 
الربيعة االبتدائية حفال لتكرمي 

متفوقاتها.
م����دي���رة  وأش������رفت 
املدرس���ة على فقرات احلفل 
التي أبهرت احلضور لدقتها 
وتناسقها وتنوعها، وحضر 
الذين شاركوا  اولياء االمور 

املهندسات املشاركات بالورشة في لقطة تذكارية

طلق الهيم مع عدد من اولياء االمور  )محمد ماهر(

طالبات الصف الرابع االبتدائي املتفوقات في مدرسة لولوة الربيعة

.. وأداء متميز للطلبة

آرام املعوشرجي وأمل الذويخ  )فريال حماد(

احد العروض الفنية للطلبة

مديرة املدرسة مع الطالبة رؤى احمد املعوشرجي 

خيرية العناني

ورشة عن فنون العمل اجلماعي بـ »املهندسني«

»اجلودة الشاملة« في روضة الهدى

»لولوة الربيعة« احتفلت مبتفوقاتها

يفتتح الزميل نافل احلميدان 
ديوانه اجلديد مبحافظة اجلهراء 
منطقة القصر قطعة 4أ شارع 
6 منزل 13 وذلك مس���اء اليوم 
االثن���ني، ألف مب���روك يا بو 

ماجد.

احلميدان
 يفتتح ديوانه 

اإلثنني

الزميل نافل احلميدان


