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محمد الضنحاني مع عدد من ضيوف ديوانية املطيري

ناصر السريع ويوسف السريعخالد الزامل املسري يتوسط د.بندر عبيد والريس

شادي اخلليج يتوسط علي الريس وفؤاد الشطي بندر املطيري وصالح الغريب وغنام الديكان وياسني احلساوي

محمد سالم الدواي وجنله املالزم سالم ومديرة العالقات العامة باالكادميية

مختار الوفرة مع جنله املالزم سالم ومساعد مدير اكادميية ساند هيرست البريطانية

الدواي احتفل بتخرج سالم مالزمًا
احتف���ل مختار 
الوفرة محمد سالم 
ال���دواي بتخ���رج 
جنله املالزم سالم 
اكادميية ساند  في 
هيرست البريطانية 
حي���ث مت تكرميه 
ضم���ن خريج���ي 
كلي���ة علي صباح 
السالم العسكرية. 
الف مبروك ومنها 

لالعلى.

نور ومحمد تفوقا 
في »فجر الصباح«

تفوقت ن���ور فيصل 
رحم���ة وحصل���ت على 
ش���هادة تفوق وميدالية 
االبتدائي  الثالث  للصف 
بنسبة 99% في مدرسة 
فجر الصباح، كما تفوق 
أخوها محمد فيصل رحمة 
وحصل عل���ى ميدالية 
للص���ف االول االبتدائي 
بنسبة 99% ايضا مبدرسة 

فجر الصباح.

بندر المطيري يولم على شرف الضنحاني
أق����ام االعالمي بندر متعب املطيري مدير االنتاج والدراما بتلفزيون 
الكويت، امني سر جمعية الفنانني الكويتيني حفل غداء في منزله على شرف 
محمد سعيد الضنحاني مدير ديوان حاكم امارة الفجيرة بدولة االمارات 
العربية املتحدة رئيس مهرجان الفجيرة للمونودراما الدولي بحضور 
عدد كبير من رجاالت االعالم والفن منهم: الفنان القدير عبدالعزيز خالد 
املفرج )شادي اخلليج( رئيس مجلس ادارة جمعية الفنانني الكويتيني 
ود.سعد بن طفلة وزير االعالم االسبق وعلي الريس مدير عام تلفزيون 
الكويت ومحمد املسري مدير املنوعات في تلفزيون الكويت وفؤاد الشطي 
رئيس مجلس ادارة فرقة املسرح العربي، ومنقذ السريع وابراهيم عالن 
منسق عام مهرجان الفجيرة للمونودراما الدولي وغنام الديكان ود.بندر 
عبيد عميد املعهد العالي للفنون املوسيقية وياسني شمالن احلساوي 
وخالد متعب املطيري ويوس����ف السريع وناصر السريع وجمال اللهو 
والفنان الس����وداني علي مهدي وس����امي العلي وخالد الزامل وعبداهلل 

الرويشد وصالح الغريب مدير حترير مجلة »عالم الفن«.

يعاود االمني العام املساعد للشؤون 
االدارية واملالية باالمانة العامة للمجلس 
االعلى للتخطيط والتنمية م.خالد علي 
اخلميس استقبال رواد ديوانيته مساء 
كل اثنني بعد صالة العشاء وذلك مبنطقة 
غرب مشرف »ضاحية مبارك العبداهلل« 

ق 1 ش 1 م 69.

تلقي احملامية جنالء النقي 
اليوم  العاشرة من صباح  في 
االربع���اء محاض���رة بعنوان 
»استثمار اوقات الفراغ« وذلك 
ف���ي ثانوية الدوح���ة � بنات 
الكائنة ف���ي الدوحة قطعة 4 

شارع املرقش.

النقي حتاضر في »الدوحة«ديوانية اخلميس كل اثنني


