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لطيفة السريع تتوسط والدتها وخالتها  )محمد خلوصي(مديرة املدرسة هدى العنزي والوكيلة مها العازمي تكرمان لطيفة السريع

ثانوية فاطمة الصرعاوي تكرّم متفوقاتها

تكرمي نورية اجلحيلصبا القحطاني تتسلم درعا تكرميية من مديرة املدرسة هدى العنزي والوكيلة مها العازمي

ملا في����ه صاحلهن واخلير 
لوطننا الكويت.

احلف����ل  خ����ال  ومت 
الفقرات  العديد من  تقدمي 
التربوية والفنية بإشراف 
املدرس����ة  ومتابعة مديرة 
هدى العنزي والوكيلة مها 
العازمي ومشرفات املدرسة 

ومعلماتها.
وكان من بني الطالبات 
املكرم����ات املتفوقة لطيفة 
احمد الس����ريع التي تلقت 
التهنئ����ة واملبارك����ة م����ن 
والديها واسرتها ومعلماتها، 
البذل  ووعدتهم باستمرار 
واالجتهاد للوصول الى أعلى 
العلمية وتقدمي  الدرجات 
كل ما من ش����أنه النهوض 
بالكويت ورفعة شأنها في 

جميع املجاالت.

شأنه اإلس����هام بالوصول 
الى ه����ذا اليوم الذي رأينا 
فيه هذه الكوكبة املتميزة 
من خريجات ثانويتنا وهن 
يبدأن باالستعداد للمرحلة 
املقبلة، متمنية  اجلامعية 
له����ن كل جن����اح وتوفيق 

لوال تعبه����ن واجتهادهن، 
ول����وال جه����ود ومتابعة 
املش����رفات واملعلمات من 
جهة وحرص أولياء األمور 
م����ن آباء وأمه����ات واخوة 
على توفير أجواء الدراسة 
والتفوق وتقدمي كل ما من 

احتفلت مدرسة فاطمة 
الصرعاوي الثانوية � بنات 
بتخرج طالب����ات املرحلة 
الثانوية وس����ط حضور 
عدد من األس����رة التربوية 

وأولياء األمور.
وباملناس����بة رحب����ت 
مدي����رة الثانوي����ة ه����دى 
العن����زي باحلض����ور من 
تربوي����ني وأولي����اء امور، 
وقالت: ان احتفالنا بتخرج 
املتميزة من  الكوكبة  هذه 
الطالب����ات املتفوقات يأتي 
انطاق����ا من تش����جيعهن 
املثابرة املس����تمرة  عل����ى 
الدائم، وتقديرا  واالجتهاد 
منا جلهودهن املبذولة خال 
سنوات دراس����تهن والتي 
تكللت بهذه النتائج الطيبة 
واملش����رفة، والتي لم تكن 

صبا القحطاني وانوار الكندري لطيفة احمد السريع

لطيفة السريع مع والدتهااملتفوقات في طابور العرض

املدرسة اشواق العتال مع الطالبة لطيفة السريعفرحة التفوق.. ولقطة للذكرى

باقة من الزهور للطيفة السريع من والدتهالقطة تذكارية 

)محمد خلوصي(  متفوقات مدرسة فاطمة الصرعاوي أثناء حفل التكرمي  

احتفل���ت روضة الوداد 
بتخرج الدفعة السادسة من 
براعمها وسط فرحة األهالي 
وأولياء األمور، وباملناسبة 
الروضة حفا  ادارة  اقامت 
جمي���ا باش���راف مدي���رة 
التي  الروضة علية احلماد 
عملت مع مشرفات ومعلمات 
الروضة على اعداد الفقرات 
التربوية والفنية املقدمة من 
البراعم والتي نالت اعجاب 

وتقدير احلضور.
والقت مدي���رة الروضة 
علي���ة احلماد كلم���ة اكدت 
فيها اهمية االهتمام باالطفال 
تربوي���ا وتعليميا، واهمية 
بذل جميع اجلهود املمكنة 
لتنش���ئتهم تنشئة سليمة 
م���ن خال وض���ع البرامج 
التربوي���ة واعداد املعلمات 
املؤه���ات للتعامل مع هذه 
العمرية للمس���اهمة  الفئة 
ببناء شخصياتهم وتأهيلهم 
للمرحلة االبتدائية بش���كل 
. وتوجهت احلماد  منهجي 
الى رئيس مجلس  بالشكر 
ادارة جمعية حطني التعاونية 
فيصل االنصاري على تعاونه 
وحضوره ودعمه لانشطة 
االجتماعي���ة املتنوعة في 
املنطقة ول���دور اجلمعي���ة 

االجتماعي البناء.
وتخلل احلفل العديد من 
الفقرات الفنية قدمها البراعم 
تنوعت بني العروض التراثية 
والفلكلورية واملوسيقية التي 
ادخلت البهجة والسرور الى 
قلوب اجلميع، وفي اخلتام 
قامت ادارة الروضة بتكرمي 
األطفال اخلريجني ووزعت 
عليه���م الهداي���ا التكرميية 
وشهادات التقدير، والتقطت 
التذكاري���ة بهذه  الص���ور 

املناسبة.

ألوان رائعة .. وحفل مميز لروضة الوداد

علية احلماد تلقي كلمتها

روضة الوداد احتفلت بتخرج 
الدفعة السادسة من براعمها

من فقرات حفل روضة الوداد

بيبي يوسف الراشد مع والدتها وشقيقتها طيبة

)قاسم باشا( فقرة فنية رائعة لبراعم روضة الوداد      

براعم الوداد ارتدوا املالبس التراثية في حفل تخرجهم

بيبي يوسف الراشد مع علية احلماد في لقطة للذكرى


