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مبارك اخلرينج

غالية طالل

غالية مع والديها في لقطة تذكارية

..ودرع تكرميية إلحدى الطالبات

الشيخ سلمان الصباح وسعود صاهود مع إحدى املكرمات

الطالبات في لقطة تذكارية اثناء احلفل

تكرمي إحدى املتفوقات

العروسان محمد إبراهيم وهبة الدسوقي

أحمد البغيلي

سالم النمالن

م.عبداحملسن الصفار

الخرينج يعتذر
 خالل الصيف

يعتذر النائب مبارك اخلرينج 
عن عدم استقبال رواد ديوانيته 
خالل االجازة الصيفية على أن 
يعاود استقبالهم مع بداية دور 

االنعقاد املقبل ملجلس األمة.

غالية تخرجت
 في روضة القمر

احتفل عض���و مجلس نقابة 
»كونا« طالل الغامن وحرمه شيخة 
العلي بتخرج ابنتهما غالية في 
روضة القمر وانتقالها إلى املرحلة 
االبتدائية متمنيني لها التوفيق 
والنج���اح. ألف مبروك وعقبال 

اجلامعة.

برعاية رجل األعمال سعود صاهود املطيري 
وحضور الشيخ سلمان خالد الصباح، أقامت 
ثانوية فاطمة الصرعاوي بنات مبنطقة السالم 
حفل تخريج دفعة جديدة للمرحلة الثانوية 
2010/2009، وذلك في فندق موڤنبيك باملنطقة 
احلرة، بحضور جمع غفير من أولياء أمور 

الطالبات.
وألقى سعود صاهود املطيري كلمة متنى 
فيها للخريجات التوفيق والنجاح وحثهن فيها 
على الطموح وإلغاء املستحيل من قاموسهن 
ألنهن عصب احلي���اة، وال تبنى األوطان إال 
بدماء الشباب وإعدادهم اإلعداد الصحيح من 

منطلق »من جد وجد ومن زرع حصد«.
وعقب االحتفال قام رجل األعمال سعود 
صاهود املطيري والش���يخ سلمان الصباح 
بتك���رمي اخلريجات وس���ط فرح���ة أولياء 

األمور.

محمد وهبة احتفال بزفافهما

احتفل محمد إبراهيم بزفافه على اآلنس���ة هبة الدسوقي وسط 
فرحة األهل واألصدقاء الذين شاركوا محمد وهبة فرحتهما ومتنوا 

لهما زواجا سعيدا وحياة هانئة، ألف مبروك وبالرفاء والبنني.

»فاطمة الصرعاوي« احتفلت بتخريج طالباتها في الثانوية

النمالن يعتذر
 لرواد ديوانيته

يعتذر النائب سالم النمالن عن 
عدم استقبال رواد ديوانيته خالل 
العطلة الصيفية، لسفره ملرافقة 
أحد أقربائه للعالج باخلارج، على 
ان يعاود استقبالهم بعد انتهاء 

العطلة الصيفية.

.. والبغيلي يعتذر 
لرواد ديوانيته

يعتذر عضو املجلس البلدي 
ورئيس جلن���ة الفروانية احمد 
جديان البغيلي عن عدم استقباله 
رواد ديوانيت���ه، وذلك لقضاء 
البالد،  االجازة الصيفية خارج 
على ان يعاود اس���تقبال رواد 
ديوانيته الكرام بعد قضاء االجازة 

الصيفية.

ديوانية الصفار 
بعد رمضان

يعتذر م.عبداحملسن عبدالصمد 
الصفار عن عدم استقبال رواد 
ديوانيته خالل عطلة الصيف، 
على ان يعاود اس���تقبالهم بعد 

شهر رمضان املبارك.
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