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27 يس���ت���قبل س���فير دولة 
قطر الش���ق���يقة لدى الكويت 
عبدالعزيز الفهيد رواد ديوانيته 
كل يوم احد اعتبارا من تاريخ 
21 اجلاري وذل���ك بعد صالة 

العشاء.

ديوانية السفير القطري
 كل أحد

»برقان« يتصدر دوري »المصارف«

»الجابرية الهندية« احتفلت بتخريج طالبها للعام 2010

وليم هادي أطفأ 
شمعته الثالثة

بشرى وبيان احتفلتا بعيد ميالدهما

أك���د كابنت فريق بنك برقان محمد امليل املش���ارك في دوري كرة 
ق���دم نادي مصارف الكويت والذي ينظم���ه النادي ملوظفي القطاع 
املصرفي وأبنائهم والش���ركات التابعة للبنوك األعضاء في النادي 
على ان فري���ق بنك برقان لفت أنظار اجلميع من الفرق املش���اركة 
واملتابع���ن للبطولة، وذلك من خ���الل األداء املتميز وما يتمتع به 
العبوه من روح رياضية عالية ومس���توى فني يزداد بعد كل لقاء، 
وأشار رئيس اللجنة الرياضية بالنادي محمد امليل الى ان »برقان« 
يتصدر البطولة بعد ان فاز ف���ي لقاءين وتعادل في واحد وحصل 
على 7 نقاط، وشكر امليل اإلدارة العليا في »برقان« لدعمها للفريق 

وجميع األنشطة الرياضية واالجتماعية.
ومتنى جلميع الفرق املش���اركة في ال���دوري النجاح والتوفيق 
ووجه الدعوة ملوظفي القطاع املصرفي وأسرهم احلضور ومتابعة 

البطولة.

أقامت املدرسة اجلابرية الهندية حفال 
مبناس���بة تخرج الصف الثاني عشر 
لعام 2010 وكان احلضور كبيرا وعلى 
رأسهم ضيف الشرف مبارك ناصر محمد 
الساير املدير التنفيذي لشركة الساير 
وأمل البدر ناظرة روضة االحسان وعدد 
من نظار املدارس وأولياء األمور وبعض 

الطالب اخلريجن سابقا.
بدأ احلفل بقراءة آليات من القرآن 
الكرمي وألقت أوشا فاركي كلمة رحبت 
الذي  الساير  فيها باحلاضرين وألقى 
ارتدى زي التخ���رج كلمة نصح فيها 

الطالب بأخذ احلياة بجدية وان طريق 
النجاح ليس س���هال، ويجب التحضر 
ذهنيا ملواجهة حتديات احلياة. ودخل 
الطالب قاعة احلفل مرتدين زي التخرج 
ويظهر على وجوههم امتزاج األلم مع 

الفخر لتوديعهم مدرستهم الغالية.
وق����ام م����بارك الساير وم����اثي���و 
املتف���وقن  امل���درسة بت���كرمي  مدير 
وتسليمهم شهادات التكرمي ومت تسليم 
شهادات وميداليات للطالب احلاصلن 
على املراك���ز األولى في مختلف املواد 
للصفن العاش���ر والثاني عشر للعام 

املركز  الدراس���ي 2009 حتت اشراف 
العالي للتعليم الثانوي.

وق�����اما أي����ضا بتكرمي ف����ريق كرة 
القدم الذي مثل املدرسة في امل�����باريات 
الدولية، وأل����قى م����دير املدرسة كلمة 
شجع فيها الطالب ليكون هدفهم حتقيق 
النجاح والتفوق واحلصول على أعلى 

املراكز.
كما قدم كورال املدرسة بعض األغاني 
احلماسية وطالب املرحلة املتوسطة 
قدموا عرضا فولكلوريا رائعا لتوديع 

الطالب اخلريجن.

احتفل ولي���م هادي فياض 
بعيد مي���الده الثالث وأقام له 
والداه حفال جميال مبش���اركة 
أهله وأصحابه، متمنن له العمر 
املديد واملستقبل السعيد، ألف 
مبروك يا وليم وعقبال املائة 

عام.

ان يتزام���ن مول���د اثنتن 
ف���ي يوم واحد  الزميالت  من 
فه���ي مش���يئة اهلل، ولكن ان 
الديبلوماس���ية على  تطغ���ى 
االحتفال مبولدهما فهي مشيئة 

الظروف.
األولى مكل����ف���ة مبتابعة 
السفراء والسفارات،  أخب����ار 
ت����تاب���ع أخ�����بار  والثانية 
وزارة اخلارجي���ة، وبالتال���ي 
حضرت الديبلوماسية وبقوة 
ال���ذي نظمته  في االحتف���ال 
لهما بع���ض الزميالت في أحد 
املطاع���م ولكن على الرغم من 
الديبلوماس���ية اال انه لم تخل 
م���ن الفرح واألج���واء الودية 

الزين وبيان عاكوم و»عقبال« 
األلف سنة من الزمالة والنجاح 

والتوفيق.

والتمن���ي مبزيد م���ن النجاح 
واحلياة السعيدة.

ألف مبروك للزميلتن بشرى 

محمد امليل

مبارك الساير متحدثا للحضور

وليم هادي فياض

عيد ميالد سعيد لبشرى وبيان

فريق »برقان« متصدر دوري املصارف

صورة تذكارية للساير وماثيو مدير مدرسة اجلابرية الهندية مبناسبة التخرج

فرقة كورال املدرسة قدمت األغاني احلماسية باملناسبة تكرمي احدى الطالبات

وليم مع والديه وأصدقائه في صورة تذكارية

مشاركة من الزميالت في »األنباء« للزميلتني بشرى الزين وبيان عاكوم في عيد ميالدهما

حملة تسويقية متميزة إلدارة فندق كوستا ديل سول
إدارة فن���دق  ب���دأت 
كوستا ديل سول ممثلة 
في املدير العام ومديري 
اإلدارات واألقسام حملتها 
التس���ويقية خالل شهر 
مارس متطلعة الى إنشاء 
عالقات جديدة في السوق 
الكويت���ي ودول مجلس 

التعاون اخلليجي.
العام  املدي���ر  وق���ال 
للفن���دق رش���يد هالل 
الفن���دق ق���د وضع  ان 
اس���تراتيجية تسويقية 
الستقطاب شركات وعمالء 
جدد م���ن داخل الكويت 
ومن خارجه���ا والعمل 
على تلبية احتياجاتهم 
وتقدمي أفضل اخلدمات 
الفندقية، كما أش���ار الى 
مشاركة الفندق في ملتقى 
سوق الس���ياحة العربي 
في دبي خالل الفترة بن 
4 و7 مايو املقبل، إضافة 
الى تقدمي عروض وأسعار 

رشيد هالل مع املشاركني في احلملة التسويقية لـ »كوستا ديل سول«خاصة.

وكيل »األوقاف« كّرم الموظف المثالي محافظ األحمدي استقبل العجمي

ليلى الشافعي
متاش���يا مع اس���تراتيجية وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية 
في العمل على حتفيز العاملن في الوزارة وتش���جيعهم على اجلد 
واالجتهاد وخلق روح التنافس الشريف بن العاملن فيها من خالل 
التناف���س على العطاء والتميز واإلبداع فق���د اختار املكتب موظفه 
املثالي لعام 2009 والذي كان من نصيب محمد الش���رقاوي بقس���م 
السكرتارية اإلدارية التابع إلدارة مكتب الوكيل، وقد تلقى املوظف 
درعا تذكارية س���لمها له مدير إدارة مكتب الوكيل عبداهلل الشاهن 
الذي شكر املوظف على جهوده وعطائه املتميز الذي ساهم في تطوير 

األداء بقسم السكرتارية ولسلوكه القومي.

استقبل محافظ األحمدي الشيخ د.ابراهيم 
الدعيج الصباح مبكتبه بديوان عام احملافظة 
عضو املجلس البلدي مانع العجمي، وتناول 
اللقاء العديد من املوضوعات املهمة التي تخص 
احملافظة وحتديدا األمور املتعلقة باجلوانب 

اخلدمية.
وأكد الدعي���ج أهمية التواصل مع املجلس 

الب�����لدي ملا يتمتع ب���ه م�����ن دور كب����ير 
في رس���م السياسات ووضع اخلطط وتقرير 
العمراني���ة والصحية وغير  املش������روعات 

ذلك.
وأوضح محافظ األحم���دي أولوية توفير 
املش���اريع اخلدمية في جمي���ع املناطق دون 

متييز.

الشاهني يكرم الشرقاوي

الشيخ د.ابراهيم الدعيج ومانع العجمي أثناء اللقاء


