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يعتذر النائب د.حسن 
جوهر عن عدم استقبال 
رواد ديوانه الكرام على 
ان يعاود استقبالهم في 

دور االنعقاد املقبل.

تخرج علي حسن العلي في 
ثانوية احمد البشر الرومي وتلقى 
التهان���ي واملباركة من الوالدين 
واألهل واالصدقاء الذين شاركوه 
فرحة النجاح ومتنوا له استمرار 
التفوق والنج���اح، الف مبروك 

وعقبال اجلامعة.

جوهر يعتذر 
لرواد ديوانيته

ألف مبروك  وعقبال اجلامعة

هديل الفضلي تتلقى درع التكرمي بالنيابة عن بنك اخلليج من محافظ حولي عبداهلل الفارس ومدير عام منطقة حولي التعليمية منى الصالل

النائب ناجي العبدالهادي يكرم أحد الطلبة اخلريجني

فرح يونسلقطة تذكارية مبناسبة التفوق

محافظ حولي عبداهلل الفارس ومدير عام منطقة حولي التعليمية منى الصالل ومنيرة العتيقي مع عدد من الطلبة املتفوقني

بنك الخليج يرعى حفل رياض أطفال حولي العبدالهادي يرعى حفل تخّرج أبناء »أحمد الربعي«
حتت رعاي����ة النائب ناجي العبدالهادي نظمت 
اللجنة النسائية الوطنية املستقلة حفل تخرج طلبة 
ثانوية احمد الربعي بحضور اولياء االمور وعضوات 
اللجنة في حفل بهيج اقيم بقاعة االحتفاالت فندق 
»موڤنبي����ك« وقدم فقراته االعالمي خالد املطيري. 
وقام راعي احلفل بتهنئة الطلبة اخلريجني مبديا 
سعادته مبش����اركتهم الفرحة، مشيرا الى ان هذا 
االحتفال مناس����بة لتوثيق العالقات بني األس����ر 
الكويتية واظهار الفرح بتفوق األبناء كما ش����كر 
اللجنة النس����ائية الوطنية على م����ا تقوم به من 

انشطة في خدمة املجتمع.
كما ألقت رئيسة اللجنة منى املطيري كلمة هنأت 
فيها الطلبة على التفوق والنبوغ واكدت ان احلفل 
هو تكرمي للعلم ومس����يرة التعليم في بالدنا كما 
اشارت الى ان اللجنة مقبلة على اقامة العديد من 

االنشطة الصيفية التي تهدف خلدمة املجتمع.
والقى كلمة الطلبة اخلريجني الطالب امني االحمد 
شكر فيها اللجنة الوطنية النسائية على اهتمامها 
بالعلم والتعليم كما شكر النائب ناجي العبدالهادي 
على رعايته لهذا احلفل وفي اخلتام قام راعي احلفل 

بتوزيع الشهادات على املكرمني.

قائال: هناك عدة عناص���ر فاعلة تخدم العملية 
التعليمية كاملعلم واملتعلم والبيئة التعليمية، 
ومن أهم هذه العناصر التي تؤثر بشكل مباشر 
على جناح التلميذ هو االنتظام الدراس���ي الذي 
يؤثر ايجابيا على التحصيل الدراسي، وقد أبدى 
بنك اخلليج اهتمامه بكل من تلك العناصر على 
حدة، وجاءت هذه الرعاي���ة أيضا لتكمل باقي 
عناصر العملية التعليمية بهدف تشجيع املواظبة 
على حضور الفصول الدراسية وتقدير جميع 
اجلهود املبذولة لتعزيز التعليم بشكل عام، وال 
ميكن احملافظ���ة على النظام واإلجراءات إال من 
خ���الل تضافر جميع اجلهود، األمر الذي يصب 

في مصلحة املجتمع في نهاية املطاف.
وتأت���ي هذه الرعاية بعد رعاية بنك اخلليج 
احلصرية مللتقى »مبدعون« الثاني الذي أقامته 
إدارة التوجيه الفني لعلوم األسرة واملستهلك 
في اإلدارة العامة ملنطقة اجلهراء التعليمية حتت 
رعاية وزيرة التربي���ة ووزيرة التعليم العالي 

د.موضي احلمود في 3 يونيو 2010.

في اطار جهوده املتواصلة الرامية الى دعم 
وتطوير التعليم في الكويت، رعى بنك اخلليج 
حصريا حفل تكرمي األطفال املنتظمني في الدوام 
املدرس���ي طوال العام الدراسي جلميع رياض 
األطفال في منطقة حولي التعليمية باالضافة الى 
تكرمي املعلمات واإلدارات املدرسية املتميزة، وقد 
أقي���م احلفل حتت رعاية محافظ حولي الفريق 
املتقاعد عبداهلل الفارس في روضة عبدالعزيز 

الشاهني مبنطقة مشرف.
ومت خالل احلفل تكرمي جميع من واظبوا على 
الدوام طوال العام الدراسي من طلبة ومعلمات 
حيث بلغ عدد املعلمات املكرمات 96 معلمة ممن 
لم يتع���د غيابهن أكثر من يوم���ني خالل العام 
الدراسي، كما مت تكرمي 98 طفال لم يتعد غيابهم 
5 أيام خالل العام الدراسي، كذلك فازت 5 مدارس 
بجائزة »ضبط املعلم���ات« و3 مدرس بجائزة 

»ضبط األطفال«.
وتعليقا على هذا احلف���ل، حتدث مدير عام 
شؤون مجلس إدارة بنك اخلليج فوزي الثنيان 

محمد أطفأ 
شمعته األولى

احتفل خالد الهاجري واسرته 
بعيد ميالد ابنه���م محمد األول 
وأقاموا له حفال جميال وقدموا له 
الهدايا الرائعة، كما تلقى محمد 
الزميل ماضي  التهنئة من عمه 
الهاجري الذي متنى له عمرا مديدا 
وحياة سعيدة في كنف والديه، 

مبروك وعقبال ال� 100 سنة.

احتفل يونس عبدالسالم بتفوق ولديه أحمد وفرح حيث مت تكرمي أحمد في حفل تكرمي متفوقي الثانوية 
العامة مبدرسة النجاة � الساملية، كما احتفلت فرح بتخرجها في مرحلة الروضة وتلقيا التهاني واملباركة 

من األهل واألصدقاء الذين متنوا ألحمد وفرح مستقبال حافال بالنجاح. ألف مبروك وعقبال اجلامعة.

أحمد وفرح تفوقا دراسيًا

لقطة تذكارية لطاقم العمل مع فريق الدراجات النارية أمام مطعم النوخذة

»النوخذة البحري« في مجمع مطاعم ملتقى الشعب يحتفل بسنويته األولى

منذ افتتاحه في عام 1995 وهو واحد 
من أشهر مطاعم املأكوالت البحرية في 
الكويت ويشتهر بالبوفيه البحري والذي 
يضم مأكوالت بحرية وأطباقا ش���هية، 
وجناح مطعم النوخذة ساهم في افتتاح 
الفرع الثاني له في أبوحليفة عام 2006 
وفرعه الثالث قد مت افتتاحه في مجمع 

مطاعم ملتقى الشعب العام املاضي.
ومبناس���بة الذكرى السنوية االولى 
الفتتاح الفرع الثال���ث ملطعم النوخذة 
شارك في هذه املناسبة اخلاصة فريق 
الدراجات النارية في الكويت في جو من 

املرح والسعادة.
النارية  الدراجات  واس���تمتع فريق 
باالطباق البحرية اللذيذة والتي ضمت 
املقبالت واالطباق الرئيسية واحللويات، 
كما اس���تمتعوا باحلديث مع عز الدين 
مدير املطعم والذي كان نعم املضيف وقد 
حتدث عن املطعم وفروعه، باالضافة الى 

العروض التي يقدمها املطعم.
وميتاز تصميم مطعم النوخذة البحري 
بفن معماري هندس���ي رائ ع يأخذك في 
رحلة غوص داخل احمليط، فأرضية املطعم 
تضم حوض سمك كبيرا يضم الكثير من 

االسماك امللونة واجلميلة، ويزين سقف 
البحر  املطعم قوارب خشبية وقناديل 
امللونة والتي تضيء املكان وتضيف اليه 
مزيجا من اجلمال واالناقة، انه قطعة من 

الفن واجلمال التي تبهج العني.
ويقدم بوفيه املطعم مزيجا من االطباق 
الباردة والس���اخنة تبدأ من السلطات 
واملقبالت وتنتهي باحللويات، باالضافة 
الى انه ميكنك اختي���ار ما يعجبك من 
االسماك الطازجة وسيطهيها لك الشيف 
على حس���ب رغبتك، املطعم مقام على 
مس���احة 350 مترا مربع���ا وميكن ان 

يستضيف حتى 120 شخصا، كما يقدم 
املطعم غرفة خاصة للطعام مناسبة ل� 

12 شخصا.
النارية  الدراجات  وقد غادر فري���ق 
مس���تمتعني باملأكوالت الرائعة حاملني 
معهم ذك���رى ال تنس���ى باالضافة الى 
كروت البريفيلي���ج واملقدمة لهم هدية 
مبناسبة الذكرى السنوية االولى ملطعم 
النوخذة في ملتقى الشعب. أبحر معنا 
في مطعم النوخذة واس���تمتع بأشهى 
املأكوالت البحرية التي تقدم من البحر 

مباشرة.


