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فيرا املطوع حتمل وسام امللكة إليزابيث

تقليد فيرا املطوع وسام امللكة إليزابيث

مرح وترفيه

فيرا املطوع حصلت على وسام امللكة إليزابيث
حضرت مؤسسة ومديرة 
املدرس���ة البريطاني���ة في 
الكويت في���را املطوع حفل 
التكرمي في قصر باكنغهام في 
لندن حيث حصلت على وسام 
من جالل���ة امللكة إليزابيث 
في مج���ال خدمات التعليم 
البريطاني واملجتمعي في 

الكويت.
ورافق السيدة فيرا املطوع 
زوجها صادق املطوع وابنها 
كفاح املطوع وابنتها كاميليا 

املطوع.

خالد وملك يستمتعان بأجواء احلديقة

جولة بالقطار في أرجاء احلديقة

حضانة كيدزي نظمت رحلة حلديقة احليوان

نظمت إدارة حضانة كيدزي 
بفرعيها كيفان والفيحاء رحلة 
ترفيهية ألطفال احلضانة الكبار 
من األوالد والبنات الى حديقة 
احليوان مبنطقة العمرية, حيث 
كانت الرحلة متناسقة مع الطابع 
االسبوعي للحضانة. وشارك في 
الرحلة 80 طفال وطفلة شاهدوا 
خالله����ا حيوان����ات احلديقة 

وتعرفوا عليها.
وقام فري����ق العمل املرافق 
لألطفال بتسليط الضوء على 
مرافق احلديق����ة وحيواناتها 
وتقدمي املعلومات الكافية عن 
كل قطاع في احلديقة، وذلك من 
خالل جولة بقطار احلديقة، كما 
قام األطفال برسم احليوانات 
ومرافق احلديقة وذلك من خالل 

نشاط الرسم والتلوين.
إدارة احلضانة  وأعلن����ت 
أن ه����ذه الرحلة في تأتي إطار 
الرحالت واألنشطة اخلارجية 
الت����ي تنظمها ألبناء احلضانة 
م����ن فترة ألخ����رى وأن هناك 
العديد من األنش����طة املختلفة 
التي ستنظمها لألطفال قريبا، 
إضافة إلى أنش����طة احلضانة 
األخرى الترفيهية والترويحية 
والتثقيفية والتربوية من خالل 
طاقم تربوي متخصص في هذا 

املجال.

األطفال يشاركون صديقهم فرحته بعيد ميالده

متابعة من احلضور

نظمت »أرض األطفال« الش����ركة الرائدة في 
األلعاب الترفيهي����ة والتربوية في الكويت يوما 
ترفيهيا لعمالئها وسط فرحة عارمة من االطفال 
والعائالت املشاركة. وأمضى مجموعة من العاملني 
واملديري����ن ب� »أرض األطف����ال« وقتا ممتعا مع 
األطفال الذين استمتعوا بالشخصيات الكرتونية 
وبالهداي����ا املقدمة، حيث يلتزم العاملون بأرض 
األطفال بأعلى معايير اخلدمة وهذا ينطبق أيضا 
على برنامج املشاركة املجتمعية، وقد كانت جتربة 
غنية لرد شيء من جميل املجتمع احمللي انسجاما 
مع مبادرة »املسؤولية االجتماعية« ألرض األطفال 

التي تركز على التوعية املجتمعية.
جدير بالذكر أن شركة أرض األطفال استعدت 
ألنشطة مهرجان املدارس هذا العام بشكل جديد 
تزامنا مع التجدي����دات األخيرة وإضافة العديد 
من األلعاب اجلديدة مبعظم فروع الشركة، حيث 
تتاح الفرصة للزوار للتنافس مع أقرانهم وربح 
العديد من اجلوائز، وسيكون الزوار على موعد 
مع مجموعة شيقة من األلعاب املسلية اجلديدة 

التي حتمل ملسات تربوية.
وحول العروض التي تقدمها الشركة في هذه 
الفترة فإنه سيكون هناك العديد من اجلوائز القيمة 
للطالب، وذلك بفروع الشركة في مجمع األوقاف 
بشرق ومجمع مغاتير بالفروانية واخليمة مول 
والعاملية مول باجلهراء، إضافة إلى العروض على 

املهرجانات اخلارجية وأعياد امليالد.

»أرض األطفال« 
تنظم يوماً ترفيهياً لعمالئها

تهاني املاجد تكرم سليمان طارق

نوران عبدالرحيم تكرم العبا

أحمد قطب مكرما أحد الالعبني

أكادميية كروكودايل 
كرّمت أشبالها

نظمت اكادميية كروكودايل بطولة في كرة القدم 
لألعمال ما بني 4 و14 عاما وتنافس فيها فرق عدة 

على مالعب االكادميية في الفنطاس.
وقالت ادارية الفريق الكابنت تهاني املاجد: ان 
هذه البطولة هي األولى من نوعها ونهدف منها 
الى خلق جيل رياضي من الش����باب، اضافة الى 
صقل مواهب الناش����ئة واستغالل أوقات الفراغ 

بالنفع. 
من جانبه اعرب الكابنت احمد قطب املدير الفني 
لألكادميية عن سعادته بوجود توأمة بني أكادميية 
كروكودايل وأكادميية املوهوبني، خاصة ان طاقم 
التدريب في األكادمييتني واحد مما يساعد على 

تنفيذ البرنامج التدريبي املعد.
وأشار الى ان الهدف من األكادميية صقل وتنمية 
املواهب من خالل برنامج تدريبي أعد خصيصا 
يتضمن املهارات األساسية وشرحا نظريا وعمليا 
وذلك من خ����الل مدربني مؤهلني وحاصلني على 
الرخصة الدولية لتدريب كرة القدم. من جانبها 
قالت الكاب����نت نوران عبدالرحيم مدربة البراعم: 
نهدف من خالل األكادميية الى تطوير كرة القدم 
بشكل عام من خالل برنامج خاص لتطوير املهارات 

األساسية للبراعم والناشئني.
وعق����ب البطول����ة كرم����ت إدارة األكادميية 

الفائزين.

كلية القانون الكويتية العاملية
تكرم موظفيها املتميزين

الالت���ي بذلن  املعلم���ات 
جهودا كبيرة في التنسيق 
واملتابعة وتوجيه األبناء 
نحو األش���ياء االيجابية 
واملفيدة من خالل التركيز 
على اظه���ارات مهاراتهم 
الفنية والتربوية في الرسم 
والتلوين وبناء املجسمات، 
وكذلك تقدمي محاضرة عن 
االهتمام بالزراعة وضرورة 
العناية بالنباتات واألشجار 
في كل مكان ملا لها من فوائد 
على البيئة واالنسان. وقد 
التالميذ في معظم  شارك 
فق���رات املهرج���ان وبدت 

السعادة على وجوههم.
وقد أشادت إدارة املدرسة 
بحسن التنظيم وباملستوى 
الرائع للطلب���ة وباهتمام 
أولياء األمور ومتابعتهم 
ألبنائهم في سبيل احلصول 

على افضل النتائج.

أقام���ت مدرس���ة الكويت 
الباكس���تانية اإلجنليزي���ة 
في الس���املية يوم���ا توعويا 
ومهرجانا ترفيهيا بإش���راف 
إدارة املدرس���ة واالخصائية 
االجتماعي���ة ومبتابع���ة من 

انطالق���ا م���ن دورها في 
تشجيع املوظفني على االلتزام 
بالنظم واللوائح، قامت كلية 
القانون الكويتي���ة العاملية 
متمثل���ة ف���ي إدارة امل���وارد 
البشرية وشؤون أعضاء هيئة 
التدري���س، بتكرمي مجموعة 
من املوظف���ني الذين التزموا 
باحلضور واالنصراف حسب 
أوقات العمل مع بداية الفصل 
األول من العام األكادميي 2014-

2015. وأتت هذه املبادرة األولى 
من نوعها في الكلية لتشكل 
مفاجأة جميلة نفذها مدير إدارة 
املوارد البشرية وشؤون أعضاء 
هيئ���ة التدريس عبدالرحمن 
العجيل بالتع���اون مع إدارة 
العالق���ات العامة في الكلية، 
حيث اغتن���م وقت انصراف 
املوظفني املعنيني وانتظرهم 
عند جهاز البصمة عند نهاية 
ال���دوام ليفاجئه���م بكلمات 
تشجيع طيبة وبشهادات تكرمي 
وهدايا رمزية. وعبر العجيل 
عن سعادته بتكرمي املوظفني 
امللتزمني الذين استحقوا هذا 
التكرمي لدفعهم إلى املزيد من 
العمل والتفان���ي وااللتزام، 
مؤكدا أن مثل ه���ذه املبادرة 
تعد حافزا لباق���ي املوظفني 
لتحقيق مثل هذا التميز. وأكد 
أن الكلية ستس���تمر في مثل 
هذه املبادرات ليس فقط على 
مستوى احلضور واالنصراف 
وإمن���ا في مختل���ف جوانب 
االلتزام والعط���اء والتعاون 
والعمل بروح الفريق ملا فيه 
الكلية. من جانبهم  مصلحة 
ش���كر املوظف���ون املكرمون 
العجيل على التكرمي، وأشاد 
باقي املوظفني بهذه اخلطوة 
التي تعزز روح األسرة الواحدة 
بني املوظفني.  واملعروف أن 
كلية القانون الكويتية العاملية 
التي ب���دأ التدريس فيها قبل 
حوال���ي 4 س���نوات، ونالت 
االعتماد األكادميي املؤسسي 
مؤخرا، هي اجلامعة اخلاصة 
الوحيدة في الكويت واملنطقة 
املتخصص���ة ف���ي تدريس 
القانون، وتضم هيئة التدريس 
فيها نخبة متميزة من املدرسني 
منهم 12 عميدا سابقا لكليات 

احلقوق.

يوسف عمار أمام مجسم ألبراج الكويت

املعلمات مسرات وأنس وساميا وهربريت مع الطلبة

يوسف ورغد عجوب مع زمالئهم في املدرسة

تكرمي أحمد خلف 

ابتسام راضي تتسلم شهادتها 

جميل حمود يتسلم شهادة التكرمي 

عبدالرحمن العجيل يسلم عبداهلل الشمري شهادة التكرمي

يوم توعوي ومهرجان ترفيهي ناجح
في مدرسة الكويت الباكستانية اإلجنليزية

تبذل إدارة مدرسة اجلابر األهلية في منطقة 
جليب الشيوخ جهودا مميزة لضمان سير 

العملية التربوية والتعليمية على أكمل وجه، 
وذلك بإشراف ومتابعة وكيلة املدرسة هدى 
عفيفي التي حترص دائما على توفير أفضل 

السبل لتحقيق أهداف املدرسة بالوصول 
إلى اعلى درجات التفوق من خالل جهود 
األسرة التدريسية وبالتواصل مع أولياء 

األمور ملا فيه مصلحة األبناء..
وفقكم اهلل دائما.

جهود مشكورة إلدارة مدرسة »اجلابر األهلية«

.. وباقة ورد حلنان العروج
تستحق حنان علي العروج من أسرة مكتب 
بريد كيفان، كل شكر وتقدير على ما تبذله 

من جهود مشهودة في خدمة املراجعني 

وتسهيل األمور عليهم وحسن استقبالهم، 
وحلثها على اجناز معامالتهم بيسر وسهولة، 

فلها أجمل باقة ورد، وعساك عالقوة.

فرحة األسرة بقدوم عمر

اخلطيب وأسرته 
احتفلوا بقدوم عمر

احتف���ل بالل اخلطيب 
وأس���رته بقدوم املولود 
عمر، وتلقى باملناس���بة 
التهنئ���ة واملبارك���ة من 
الذين  األهل واألصدق���اء 
متنوا لعمر حياة سعيدة 
في كنف والديه وأسرته 
وأن يكون من الصاحلني. 

ألف مبروك.


