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خلف العصلب يبارك املعرس عوض الشبلي

طالل القحص مهنئا بندر ابا ذراع وعبدالعزيز اجلعيب يهنئان متعب السعيد يهنئ

فيصل السويط والعميد فالح احلميدي يباركان

جليل احلالف مهنئا

صورة تذكارية للضباط املتقاعدين املكرمني مع عدد من العاملني في االدارة العقيد جمال الفزيع مكرما العميد املتقاعد عبدالعزيز الراشد

صورة تذكارية مع أسرة املركز

د.هدى الغريب تكّرم د.محمد أسعد

عبداهلل بن مرشد مهنئا صايد الظفيري يقدم التهاني

أفراح الشبلي
احــــتفل 
سـعد محمد 
الشــــــبلي 
بـــزفــــاف 
جنله عوض 
بحضـــــور 
جمع غفير 
مــــن األهل 
واالقــــارب 
واالصدقاء 
واعضــــاء 
مجلس االمة 
الذين باركوا 

للمعرس.

»وقاية إطفاء الجهراء« تكّرم الضباط المتقاعدين في »كراون بالزا«
ادارة  اقامت 
وقاية محافظة 
اجلهراء التابعة 
العامة  لالدارة 
لالطفـــاء حفل 
تكرمي للضباط 
في  املتقاعدين 
االدارة، وذلـــك 
في فندق كراون 
بالزا والقى مدير 
وقايـــة  ادارة 
اجلهراء العقيد 
الفزيع  جمـــال 
كلمة اشاد بها 
التي  باجلهود 
هؤالء  بذلهـــا 
الضباط والذين 
قاموا بواجبهم 
خيـــر قيام من 
تفانيهم  خالل 
العمـــل  فـــي 
وحرصهم على 
واجباتهم  اداء 
امانـــة  بـــكل 

ومسؤولية.

أسرة مركز القرين الصحي
عت محمد أسعد  ودَّ

أقـــام مركز القرين الصحـــي حفال وداعيا 
للدكتور محمد أســـعد محمد مبناسبة عودته 
إلى بالده، وألقت رئيسة املركز د.هدى الغــــريب 
كلمة أثنت فيها على مسيرة د.أسعد، مشيدة 
بجـــهـــوده وعطائـــه خالل فتـــرة عمله في 

املركز.
ومتنت د.الغريب التوفيق والنجاح للدكتور 

املغادر في بلده.
وقـــدمـــت د.الــــغريب درعـــا تــــذكارية 
للدكتور محمد أسعد باســــــم أســرة املركز 
تقديرا جلهوده املتميزة خالل فترة عمله في 

املركز.

مطعم ذي شوغان الونج يحتفل بعيده الرابع
افتتح ذي شوغان الوجن بفندق 
النخيل بسلوى أبوابه في الكويت 
عام 2006 كأفضل مطعم يقدم جتربة 
يابانية فريــــدة، ويفتخر مطعم 
شوغان بدعوتكم لتجربة مميزة 
لتستمتعوا بوجبة يابانية أصيلة 
البنتو اخلاصة  وجتربة وجبات 
واذا كنتم من محبي اجللسة الهادئة 

فهناك زوايا خاصة.
اكتشف عاملا جديدا في مطعم 
شــــوغان ودع الطهــــاة املميزين 
يســــحرونك بطريقــــة الطهي من 
تقطيع الى حتضير اطباق التيبان 

ياكي الشهية.
وتضم قائمة الطعام اختيارات 
واسعة لترضي ذوقك من املقبالت 
الدونبوري  اليابانيــــة، اطبــــاق 
الطازجــــة، ان طهاة  واالســــماك 
السوشي لدى شــــوغان يقدمون 
للضيف أجــــود وألذ األطباق من 

عالم السوشي والساشيمي.
يســــتقبل شــــوغان ضيوفه 
من الســــاعة الثانية عشرة ظهرا 
حتى احلادية عشرة ليال، ويقدم 
قائمة طعــــام خاصة لالجتماعات 
واملناسبات، ميكنك االختيار عند 
زيارتك شوغان االستمتاع بوجبتك 
على التراس، في البهو او في الغرف 
اخلاصة، ان االجواء في شــــوغان 
اليابانية مميزة  الوجبــــة  جتعل 

وفريدة وال تنسى.


