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يعتذر عضو املجلس البلدي 16
مانع العجمي عن عدم استقبال 
رواد ديوانيته اعتبارا من غد األحد 
وملدة 10 أيام، وذلك لس���فره في 
مهمة رسمية خارج البالد، حيث 

يشارك مبؤمتر في أميركا.

العجمي في مهمة 
رسمية بأميركا يعتذر رئيس املجلس البلدي 

زيد العازمي عن عدم اس���تقبال 
رواد ديوانيته غدا األحد، وذلك 
لس���فره خارج البالد للمشاركة 
في مؤمتر املدن العمالية مبدينة 
ش���يكاغو في الواليات املتحدة 

األميركية.

العازمي يعتذر لرواد ديوانيته

»ماكدونالدز« يحتفل بيوم األرض في الروضة

لميس بالل
احتفلت مطاعم ماكدونالدز الكويت بيوم االرض، حيث 
قام العاملون مباكدونالدز واالطفال من جميع االعمال وكذلك 
ذوو االحتياج����ات اخلاصة بزرع االش����جار والنباتات في 
احلديقة بصحبة عائالتهم كوسيلة الستعادة اخلضرة في 

احلديقة وذلك في فرع ماكدونالدز الروضة.
قام بدعم احلفل الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة 

السمكية وفريق Benevolent Youth Volunteers Group. من 
جانبه، قال مدير التسويق جورج خوام: نحن نسعى دائما 

الى تأدية دورنا في دعم ورعاية البيئة في الكويت.
واضاف: هذا النشاط يحث االطفال على تقدير بيئتهم، 
عالوة على تشجيعهم على اتباع حياة متوازنة نشطة في 
املجتمع. كما اصطحب س����فير ماكدونالدز للنوايا احلسنة 
رونالد ماكدونالد االطفال في هذا النشاط املميز ليظهر لهم 

ان دعمهم البسيط اليوم سيكون له تأثير كبير على جمال 
احلديقة في املستقبل القريب وان احلفاظ على البيئة يعد 

جزءا واجبا على الفرد في مجتمعه.
من جانبه، افاد مدير العمليات فادي رزق بأن االحتفال 
بيوم االرض من اهم املناس����بات في كل عام، خصوصا في 
هذه االيام التي نحتاج فيها للتوعية واالهتمام بالطبيعة، 

واعدا باستكمال مسيرة التوعية.

د.فيصل املسلم متوسطا يعقوب بوغيث وشوقي الفيلكاوي

عبداهلل بوغيث وجنله مزعل في صورة تذكارية

أفراح بوغيث 
والفيلكاوي

احتف���ل عب���داهلل يعقوب 
بوغيث بزفاف ابنه مزعل على 
كرمية ش���وقي الفيلكاوي في 
صالة افراح خيطان بحضور 
عدد من النواب والشخصيات 
واالهل واالصدقاء واملهنئني، 
الف مبروك وبالرفاء والبنني.

نجم الدين 
لمع في »الباكستانية«

احتفال مميز بشيخة

الفي رُزق بريان

احتفل الزميل مصطفى جنم 
الدين وعائلته بتخرج ابنهم جنم 
الدين في الروضة الباكستانية 
اإلجنليزية وحصل على شهادة 

تفوق، ألف مبروك.

احتفل محمد احلمادي وأسرته 
مبولودتهم ش����يخة التي بدأت 
مرحلة اجللوس واحلبو، مبروك 

وعقبال االحتفال بعيد امليالد.

رزق الزميل الفي الش����مري 
مبولودته البكر التي اسماها ريان، 
جعلها اهلل من الذرية الصاحلة، 

تتربى بعزك يا بوريان.

حمدي الرشيدي وباسل الصغير يباركان

املعرس مزعل بوغيث سعد الفضلي مباركا

.. ومباركة من االصدقاء

زينب وفاطمة تفوقتا 
في »فجر الصباح«

تلقت الطالبتان املتفوقتان زينب 
علي حس����يني في الصف الثاني 
االبتدائي في مدرسة فجر الصباح 
وفاطمة علي حسيني في الصف 
االول التهاني واملباركة من االهل 
ومن ادارة املدرسة واملعلمات، حيث 
متنى اجلمي����ع لهما دوام التفوق 
والنج����اح. الف مب����روك يازينب 

وفاطمة وعقبال اجلامعة.

.. ويوسف احتفل بميالدهسالم وصل الروضة
أقامت أس���رة 
الطفل سالم عادل 
الغنام حفلة شيقة 
ابتهاج���ا بدخوله 
الروضة،  مرحلة 
وذل���ك اهتمام���ا 
وتشجيعا  وحبا 
من وال���ده رجل 
األعم���ال ووالدته 
تقدي���ر  بقس���م 
العمالة بش���ؤون 
العاصم���ة من���ى 
العلي، متمنين له 

دوام التوفيق.

احتفل يوسف 
علي احمد بعيد 
ميالده وس���ط 
فرح���ة األه���ل 
واألصدقاء الذين 
قدموا له الهدايا 
ومتنوا له حياة 
سعيدة في كنف 
والديه. مبروك 
ال� 100  وعقبال 

سنة.
يوسف علي احمدسالم عادل الغنام

فاطمة حسيني زينب حسيني

جانب من احتفال »ماكدونالدز« بيوم األرض األطفال يزرعون الشتالت

)أسامة البطراوي(فريق »ماكدونالدز« مع األطفال املشاركني بيوم األرض


