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الضاعن
 احتفل

 بعقد قرانه

حضانة املثالية »وموني فيس« كّرمت فائقيها

احتفل محمد بدر فهد 
الضاعن بعقد قرانه 

بحضور جمع من الشيوخ 
والشخصيات واألهل 

واألصدقاء الذين قدموا 
املباركة والتهاني باملناسبة 

السعيدة. ألف مبروك.

برعاي����ة وحض����ور الرئيس 
الفخري للنادي الرياضي الكويتي 
للمعاقني الشيخة شيخة العبداهلل 
املثالية ثنائية  أقامت حضانات 
اللغة، املثالية لذوي االحتياجات 
اخلاصة وموني فيس حفل تخرج 
لطالبه����ا وطالباته����ا ف����ي قاعة 
الزم����ردة. حي����ث تضمن احلفل 
فقرات ومسرحيات قدمها الطلبة 
أولياء  والطالبات للحضور من 
األمور والذين استمتعوا بدورهم 
من األداء الرائع والتلقائي العفوي 
لطلبة احلضانة. استهل احلفل 
بآيات من الذك����ر احلكيم ألقاها 
أحد الطالب الفائقني، ثم تقدمت 
املدير العام للحضانات التربوية 
نوال الهندال وألقت كلمة ارجتالية 
رحبت فيها براعية احلفل الشيخة 
شيخة العبداهلل وباحلضور من 
أولياء األمور في احلفل، وأعربت 
عن سعادتها البالغة بهذا احلدث 
الذي يتوج من خالله عاما كامال 

م����ن العمل الدؤوب واألنش����طة 
املميزة للطالب والطالبات، كما 
ثمنت الهندال جهود أولياء أمور 
الطلبة وحرصه����م على متابعة 
تعليم أبنائه����م وبناتهم خطوة 
بخطوة، وأش����ارت ال����ى أهمية 
فترة احلضانة ف����ي عمر الطفل 

إذ تش����كل املرحلة التي تتشكل 
فيها شخصيته ويتحدد تبعا لها 
قدرات����ه الذهنية والعقلية حيث 
يؤدي االهتم����ام بالطفل تربويا 
وثقافيا ونفسيا الى منوه العقلي 
والنفسي بشكل متوازن وسليم 
سرعان ما سينعكس بشكل إيجابي 
على السنوات الالحقة في حياته 
في مراحل االبتدائي واملتوس����ط 
واستشهدت الهندال باملتابعات التي 
الطلبة  جتريها احلضانات على 
اخلريجني من عندها في سنوات 
دراستهم باملرحلة االبتدائية والتي 
تبني تفوقهم ومتيزهم عن أقرانهم 
الذين لم يلتحقوا بحضانات في 
نفس املرحلة الدراسية. واختتم 
احلفل بتكرمي راعيته الش����يخة 
شيخة العبداهلل بعد تكرمي طالب 
وطالبات احلضانات ورافق التكرمي 
التصفيق احلار واملتواصل من 
قبل أولياء األمور احلاضرين في 

احلفل.

لقطة تذكارية للمعرس مع األهل

الشيخة شيخة العبداهلل تكرم أحد الطلبة املتميزين نوال الهندال تقدم درعا تكرميية للشيخة شيخة العبداهلل

املعرس مع األهل واألصدقاء في لقطة تذكارية فقرة متثيلية لألبناء باملالبس الشعبية

املعرس محمد الضاعن

املعرس متوسطا الشيخ محمد العبداهلل والشيخ عبداهلل محمد العبداهلل

أحد الطلبة املتفوقني يتسلم هديته من الشيخة شيخة العبداهلل


