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أول معرض للزفاف 
واألعراس 27 الجاري

تشهد الكويت في الفترة من 
27 الى 30 اجلاري املعرض األول 
على مستوى الشرق األوسط 
املتخصص في األعراس وحفالت 
الزفاف ومستلزماتها، ويتضمن 
افتتاح املعرض اس���تعراضا 
راقصا حلفل زف���اف تقليدي 
من التراث الش���عبي الكويتي 
ويشارك فيه عروسان بأزياء 
مختلفة وس���ط توقع القبال 
كثيف من ال���زوار للمعرض. 
ويغطي املعرض الذي يقام للمرة 
األولى في الكويت، األنش���طة 
املتعلق���ة بتنظي���م األعراس 
الزف���اف واألفراح  وحف���الت 
وتنظمه توب انترناشيونال 
للمعارض واملؤمترات مبشاركة 
أكثر من 50 شركة ومؤسسة 
متخصصة في هذا املجال من 
الكوي���ت والبل���دان العربية، 
ويوفر املعرض للمقبلني على 
الزواج من الشباب والشابات 
فرصا لالطالع على مستلزمات 

زفافهم.

مكافآت قيمة لالعبي فريق »الخليج« بطل المصارف

عن زمالئي العبي الفريق واجلهاز الفني 
واالداري وباألصالة عن نفسي نثمن هذه 
املكافآت املجزية التي يقدمها لنا مجلس 
االدارة ونتعهد لهم بأن نكون دائما عند 

حسن ظن مجلس االدارة.

ساس الس���تضافتهم فريق بنك اخلليج 
استعدادا للبطولة.

ب���دوره تق���دم مدرب الفري���ق محمد 
بوعباس بالشكر والتقدير لالدارة العليا 
على هذه املب���ادرة الطيبة وقال بالنيابة 

املصارف وتق���دمي مكافآت مالية للجهاز 
االداري والفني باالضافة الى تقدمي مكافأة 

قيمة لكل العب في الفريق.
وكذلك تقدم السامرائي بالشكر والتقدير 
ملدي���ر وادارة وجميع العاملني في فندق 

أشاد رئيس مجلس ادارة بنك اخلليج 
علي البدر باملستوى الفني الذي قدمه فريق 
بنك اخلليج ضمن دوري وكأس املصرف 
الذي ينظمه نادي مصارف الكويت للعاملني 
بالقطاع املصرفي وكذلك الروح الرياضية 
العالية التي يتحلى بها الفريق والنتائج 
االيجابية التي حققها الفريق خالل دوري 
وكأس املص���ارف ومتنى لهم كل النجاح 

والتوفيق في املستقبل.
وبدوره أثنى مدير شؤون مجلس االدارة 
في بنك اخلليج فوزي الثنيان على دور 
نادي مصارف الكويت واألنشطة املختلفة 
التي ينظمها الن���ادي للعاملني بالقطاع 
املصرفي وأكد على حرص مجلس االدارة 
على دعم الفريق في مش���واره لتحقيق 

األهداف والطموح الذي يتمناه اجلميع.
من جهة أخرى أعلن مدير عام املوارد 
البشرية في »اخلليج« سرور السامرائي 
ان���ه بناء على تعليم���ات رئيس مجلس 
االدارة وكذلك االدارة العليا لضرورة دعم 

الفريق.
وفي بادرة من مجلس االدارة مت التنسيق 
مع فندق ساس الستضافة الفريق تكرميا 
جلهودهم التي بذلوها خالل دوري وكأس 

تكريم طالبات 
»عقيلة بنت عبيد« 

المشاركة بحفل »التربية«
احتفلت طالبات مدرسة عقيلة بنت عبيد في 
منطقة الفروانية مبناسبة التكرمي الذي حظني 
به عقب احتف����ال وزارة التربية، والذي أقيم 
برعاية وحضور صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد داعني اهلل ان يدمي اخلير واألمن 
واألمان على ديرتنا الغالية حتت رعاية والد 
اجلميع أميرنا املفدى، والطالبات املش����اركات 
هن: )نورة أحمد الزهم����ول، ووضحة محمد 
وهبة صالح، ودالل القبندي، وشيخة الفودري، 
ومها بدر العتيبي، وحصة بدر العتيبي( من 

الطالبات املكرمات في صورة تذكاريةمدرسة عقيلة.

فوزي الثنيان مع مدرب الفريق محمد بوعباس علي البدر

فوزي الثنيان ومدير فندق ساس ومساعده مع فريق بنك اخلليج بطل دوري املصارف

جانب من الدورة التدريبية

نظم مركز شباب الدعية دورة تدريبية في برامج احلاسب اآللي ألعضاء املركز، وذلك 
مبشاركة 20 عضوا من براعم وشباب املركز، وحاضر بالدورة في تعلم نظم وبرامج 
الكمبيوتر هاني كمال. وقد أشاد جاس����م الفيلكاوي رئيس املركز بالبرنامج املتطور 
للدورة، موضحا ان الهدف من تنظيمها هو ترسيخ مفهوم التدريب واالطالع على تعلم 
العلوم احلديثة في البرمجة ونظم الكمبيوتر لدى الشباب ونفوس البراعم. وأوضح 
الفيلكاوي، ان الهيئة العامة للش����باب والرياضة تسعى لتقدمي كل الوسائل احلديثة 

ملنتسبي وأعضاء مراكز الشباب في جميع املجاالت وعلى مختلف األصعدة.

دورة تدريبية في الحاسب اآللي لشباب الدعية

مراسم ومختبرات 
وموسيقى متميزة في »الجيل الجديد«

مت افتت���اح املراس���م واملختب���رات وغرف 
املوسيق�����ى في مدرسة اجليل اجلديد للمرحلة 
االبتدائي������ة بحضور مديرة املدرسة مليحة 
جراغ، واملدي�����رة املس���اعدة بلقيس عبداهلل، 
وبحض���ور املوجه�����ة األولى مل���ادة التربية 
الفنية منى الرميثان، وع����دد كبير من املوجهني 

ومديرات املدارس اخلاصة.
 اش���تمل االفتتاح على ورش عمل متنوعة  
ومتميزة، وقد ح���ازت أع�ج����اب احلاضرين 
الذين اش���ادوا باجلهود املبذول���ة م������ن قبل 
إدارة املدرسة الثراء عملية التحصيل العلمي 

لدى الطلبة.

مديرة املدرسة مليحة جراغ واملديرة املساعدة بلقيس عبداهلل وعدد من املوجهني ومديرات التعليم اخلاص

عبداحملسن حاجيه مع مليحة جراغ و بلقيس عبداهلل ورخاء وعدد من طالبات الصف اخلامس املتميزات باألعمال الفنية اجلميلة

صخر إدريس


