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31 البالد  ال���ى  وص���ل 
املبيعات االقليمي  مدير 
ملجموعة ستاروود ومدير 
فندق ويسنت سعيد علي 
في زيارة عمل تس���تمر 

عدة ايام.

سعيد علي 
صدر عن جلنة العالق����ات العامة واالعالم في يزور الكويت

النادي البحري الرياض����ي الكويتي رزنامة العام 
اجلديد 2010 احملتوية وبش����كل مميز للتقوميني 
الهجري وامليالدي. واش����ار رئيس اللجنة محمود 
ابوالقاسم الى ان الرزنامة تأتي في اطارها وبشكل 
مميز وشامل وبتصميم عمودي لالشهر، مبا يساهم 
في توفير املعلومات الكاملة عن مواعيد االجازات 

والعطل الرسمية ومواعيد االمتحانات واالجازات 
للعام الدراسي احلالي وبداية العام الدراسي املقبل، 
الى جانب مواقيت الصالة الدائمة وصالة عيد الفطر 
السعيد وعيد االضحى املبارك، وابرز خطوط خدمات 
الهاتف املباشرة، كما متت اضافة زاوية جديدة باقتراح 
من امني السر العام خالد الفودري شملت معلومات 

عن النادي وصورا عن انشطته املختلفة.

»عالقات البحري« أصدرت رزنامة 2010

صورة تذكارية للسفراء وأعضاء جمعية ذواقي الطعام أمام »النوخذة« في ملتقى الشعب

طاقم عمل »النوخذة« في لقطة تذكارية

عالم ساحر وجميل في »النوخذة البحري«

الديبلوماسيون تذوقوا الطعام واستمتعوا في »النوخذة« بملتقى الشعب

استضاف مطعم النوخذة للمأكوالت البحرية مبجمع ملتقى 
الشعب والذي يقع حتت ادارة فندق كراون بالزا اعضاء ذواقي 
الطعام بحضور كل من سفيرة الواليات املتحدة ديبورا جونز 
والسفير الفرنسي جني رينيه والسفير الهندي اجاي ما لهوترا 

والسفير الروماني نيستور.

ومتتع اعضاء الذواقة بعشاء بحري رائع، حيث بدا املطعم 
وكأنه جزء من عالم البحار من خالل الديكورات املميزة واملصنوعة 
من الثلج واخلضراوات على اشكال بحرية خالبة باالضافة الى 
حوريات البحر التي كانت في اس���تقبال احلضور، فضال عن 
قائم���ة الطعام املميزة التي كانت تش���مل اصنافا متعددة من 

املأكوالت البحرية منها على سبيل املثال ال احلصر الروبيان 
وام الروبيان والقبقب وغيرها من االطباق التي قدمت بطريقة 
فني���ة رائعة اذهلت جميع احلضور. واس���تطاع طاقم العمل 
مبطعم النوخذة ان ينقل اجلميع الى عالم ساحر وجميل حتت 

اعماق البحار نال تقدير الذواقة والضيوف.

حمد ودالل تفّوقا دراسيًا

ملك أطفأت 
شمعتها األولى

أقام ممدوح سريع وعائلته 
حفال مبناس���بة امت���ام ابنتهم 
ملك عامها االول، وشارك االهل 
واالصدقاء ملك فرحتها وقدموا لها 
الهدايا اجلميلة باملناسبة ومتنوا 
لها عمرها مديدا وحياة سعيدة 

في كنف والديها.
ألف مب���روك وعقب���ال 100 

سنة.

احتفلت اسرة عبداهلل املذكور بتفوق 
ابنته����م دالل التي حصل����ت على اعلى 
ف����ي الصف االول.  الدرجات وتفوقت 
وكذلك تفوق شقيقها حمد عبداهلل املذكور 

في االول االبتدائي، وباركت والدتهما لهما 
الهدايا اجلميلة مبناسبة  وقدمت لهما 
تفوقهما ووعد حمد ودالل االهل باستمرار 

التفوق. الف مبروك.

حمد املذكور

ملك ممدوح

دالل املذكور

العروسان عبدالباسط محمد وجميلة ناصرحرم السفير البحريني تكرم الزميلة بشرى الزين

مصطفى ربيع

مبارك أحمد املزين

سفارة البحرين تكّرم »األنباء«

تقدي���را جلهود »األنباء« في تغطية انش���طة س���فارة مملكة 
البحرين، بادرت الش���يخة هيا بنت ابراهيم حرم س���فير مملكة 
البحرين الش���يخ خليفة بن حمد آل خليفة الى تكرمي »األنباء« 
ممثلة بالزميلة بشرى الزين تقديرا جلهودها املميزة ومتابعتها 

الخبار وانشطة السفارة.

عبدالباسط وجميلة احتفال بالخطوبة

احتف����ل عبدالباس�����ط 
 مح�م�د عب��دالاله بخطوبت��ه 
عل��ى االنس���ة جميلة ناصر 
سليم واقام بالمناسبة حفال 
حض���ره االه���ل واالصدقاء 

العروسين  الذين ش���اركوا 
فرحتهما وتمنوا لهما السعادة 

والتوفيق. 
الف مبروك وعقبال الفرحة 

الكبرى.

ربيع احتفل 
بقدوم مصطفى

احتف���ل ربي���ع 
مسلم بقدوم جنله 
مصطف���ى  االول 
حي���ث اق���ام حفل 
استقبال تلقى فيه 
التهان���ي من االهل 
الذين  واالصدق���اء 
فرحته  ش���اركوه 
متمن���ني ان يكون 
من الذرية الصاحلة. 

الف مبروك.

تلقى مبارك 
المزين  احم���د 
العديد من الهدايا 
والتبري���كات 
بمن��اس���ب����ة 
احتفال���ه بعيد 
مي���الده واق�ام 
له االهل حف�ال 
االه�ل  حضره 
واالصدق������اء 
الذين ش�اركوا 
مبارك ف�رحته 
وتمن���وا ل�����ه 
عمرا مديدا في 

كنف والديه.

مبارك احتفل بعيد ميالده


