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عبداهلل تفوق ومنة اهلل 
أطفأت شمعتها الرابعة

..وموسى احتفل 
بميالده األول

إبراهيم  احتفل عبداملنعم 
وأسرته بنجاح ابنهم عبداهلل 
في الصف األول االبتدائي إلى 
الصف الثان���ي، وبعيد ميالد 
ابنتهم من���ة اهلل التي أطفأت 
الرابعة، وش���ارك  ش���معتها 
الوالدان واأله���ل واألصدقاء 
عبداهلل ومن���ة اهلل فرحتهما 
الهدايا اجلميلة.  وقدموا لهما 

ألف مبروك.

أطفأ موسى خالد جيالني 
ش���معته األولى وسط فرحة 
األهل واألصدقاء الذين شاركوه 
فرحته ومتنوا له عمرا مديدا 
في كنف والديه. ألف مبروك 

وعقبال ال� 100 سنة.

عبداهلل عبداملنعم

منة اهلل عبداملنعم

موسى خالد

مستشفى الجهراء احتفى بموظفيه المثاليين دوق يورك.. في ضيافة منتجع صحارى الكويت

جنى تفوقت 
في الباكستانية

احتفلت أسرة جالل شويش 
بتخرج ابنتهم جنى في املدرسة 
الباكستانية، وتلقت جنى التهاني 
واملباركة م���ن األهل واألصدقاء 
الذين متنوا لها مستقبال حافال 
بالنجاح. أل���ف مبروك يا جنى 

وعقبال اجلامعة.

بنات »السالمية« احتفلن بتفوقهن في »هوليداي إن«

حنان عبدالمعبود
حتت رعاية وحض���ور مدير منطقة 
اجلهراء الصحي���ة د.فهد اخلليفة ومدير 

مستشفى اجلهراء د.حسن الدوسري أقامت 
ادارة املستشفى حفال كبيرا لتكرمي املوظف 
املثالي، أقيم احلفل بالقاعة الكبرى عقب 

التجديدات بها وقد مت تكرمي نخبة كبيرة 
من األطباء والفنيني والعاملني باملستشفى، 
واجلدير بالذكر ان ادارة العالقات العامة 

باملستشفى بإدارة غازي الظفيري دأبت 
على تنظي���م االحتفاالت احملفزة جلميع 

العاملني باملستشفى بجميع الشرائح.
أقام سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر 
احملمد مأدبة غداء في منتجع صحارى كويت على 
شرف صاحب الس���مو امللكي األمير أندرو )دوق 
يورك( املرافق لس���موه وقد كان في استقبالهما 
نبيلة مبارك العنجري املدير العام لشركة اجلزيرة 
للتنمية العقارية وحسان بايرلي املدير العام ملنتجع 

صحارى كويت وخالل زيارتهما مت تقدمي ش���رح 
موجز عن مرافق املنتجع واخلدمات املتنوعة التي 
يقدمها املنتجع على صعيد مالعب الغولف املعتمدة 
دوليا ومراكز اللياقة البدنية والصحية والفيالت 
الفخمة املخصصة إلقامة الضيوف باإلضافة الى 

املطاعم والقاعات املتعددة.

في حف����ل بهيج، طغت عليه احملبة واأللفة، ورس����مت 
فقراته طموحات التفوق وحتقي����ق أفضل النتائج نظمت 
طالبات مدرس����ة ثانوية الساملية بنات حفل تخرجهن في 

فندق هوليداي إن الساملية.

الطالبة أسماء أبوبكر عبداهلل أعربت عن سعادتها بهذه 
املناس����بة، الفتة الى ان ذلك احلفل سيبقى عالقا في سجل 
ذكرياته����ا اجلميلة، مع ثلة م����ن صديقاتها الالتي متيزين 
باألخالق واحلرص على العلم والتزين بالقيم اإلس����المية 

احلميدة. أسماء وجهت شكرها ألسرتها على ما بذلته معها 
من جهود لتوفير اجلو املالئم للدراسة متمنية ان تكون عند 
حسن ظن أبويها وان تكون ضمن املتفوقات على مستوى 

الكويت لترد لهما بعضا من جميلهما عليها.

زهرة عبداإلمام تتسلم درعا تكرميية

سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد وصاحب السمو امللكي األمير أندرو يرافقهما العنجري وبايرلي

... وتهنئة من الزميل أسامة دياب وحرمه ألسماء ووالدها

د.فهد اخلليفة ود.حسن الدوسري يكرمان د.فهد العنزي

أسماء مع والدها ووالدتها وشقيقتها استبرق

جنى شويش


