
االثنين 19 يوليو 2010   19مجتمع
»البحري« يكّرم أبناء أعضائه المتفوقين عرض الصيف العائلي المميز من فندق ومنتجع شاطئ النخيل شادي وزهراء احتفال بخطبتهما

أشود تخرج في الجامعة األميركية

علي أطفأ شمعته الثانية

احتفل شادي خليل جابر بخطبته على اآلنسة زهراء إبراهيم 
وس���ط فرحة األهل واألصدقاء الذين شاركوهما فرحتهما وقدموا 
لهما التهنئة واملباركة باملناس���بة السعيدة، كما بارك الزمالء في 
»األنباء« للزميل خليل جابر بخطبة ابنه ومتنوا له حياة سعيدة. 

ألف مبروك وعقبال الفرحة الكبرى.

تخرج أش���ود كارو قيومجيان في اجلامعة األميركية بدرجة 
امتياز مع مرتبة الش���رف وأقام له والداه حفال باملناسبة حضره 
األهل واألصدقاء الذين قدموا التهاني ألش���ود ومتنوا له مستقبال 

حافال بالنجاح. ألف مبروك.

أندريه تخرج
 في حضانة معرفي

تلقى اندريه أمير رؤوف 
التهاني م���ن والده د.أمير 
ووالدته د.سيمون وجدته 
آمال وجده س���امي وخاله 
ايهاب مبناس���بة تخرجه 
في حضانة معرفي ثنائية 
اللغة، ويقدم شكره اخلاص 
إلدارة احلضانة والعاملني 
بها. ألف مب���روك وعقبال 

اجلامعة.

شارك��ت د.أدي��ب����ة 
احلرب���ان حفيدها علي 
محمد إبراهيم فرحته بعيد 
ميالده الثاني وقدمت له 
الهداي���ا اجلميلة ومتنت 
له حياة سعيدة في كنف 
والديه وان يحقق آمالهما 
وان يبقى دائما قرة عني 
لهما. ألف مبروك يا علي 

وعقبال ال� 100 سنة.

أحمد شهاب
 تفوق دراسيًا

احتفل شهاب بوعركي 
وأسرته بنجاح ابنهم أحمد 
الذي يتزامن مع احتفاله 
بعيد ميالده السابع وأقاموا 
حف���ال جميال باملناس���بة 
ملش���اركة أحم���د فرحته 
وتشجيعه على استمرار 
التفوق والنجاح، مبروك 

وعقبال اجلامعة.

يستقبل فندق ومنتجع شاطئ 
النخيل موسم الصيف من خالل 
العرض العائلي املميز الذي يطفئ 
حرارة هذا الصيف لتنعش األجواء 
العليلة  وترطبه���ا بالنس���مات 

الباردة.
الرائع  يبدأ ع���رض الصيف 
مبزاياه الفريدة واالس���تثنائية 
بإقامة في احد األجنحة الواسعة 
ذات غرفة او غرفتي نوم شاملة 
لبوفيه االفطار او االفطار مع الغداء 
او العش���اء في مطعم البامليري 
الغني باملأكوالت العاملية والعربية 
باإلضافة الى ركن الباستا ناهيك 
املأكوالت  عن مطع���م طاج���ني 
املغربية التقليدية ومطعم املهلب 
للمأكوالت البحرية الكويتية ذي 
االطاللة املباشرة على البحر. فضال 
عن ذلك، يضم عرض »النخيل« 
الدخ���ول املجاني لنادي النخبة 
األول في الكويت نادي ش���اطئ 

العروض واخلصومات اخلاصة 
في األوركيد س���با حيث املكان 
احلقيقي للتخل���ص من جميع 

الضغوط.

املعدة خصيصا لهم إلبقاء اطفالكم 
في حالة من النشاط واحليوية 

مليئة باملرح واألمان.
أما عن عرض النخيل فهناك 

النخيل املتضم���ن مركز رعاية 
االطفال ونادي النخيل للصغار 
املائية  حيث األلعاب واألنشطة 
مع العديد من البرامج الترفيهية 

وجه����ت اللجن����ة الثقافي����ة 
واالجتماعية في النادي البحري 
الرياض����ي الدعوة ألبناء أعضاء 
الن����ادي املتفوقني ف����ي املراحل 
التعليمي����ة الثالث للمبادرة الى 
تسجيل اسمائهم ضمن كشوفات 
املتفوق����ني للعام  حفل تك����رمي 
الدراسي 2010/2009. وأشار نائب 
رئيس اللجنة محمود أبوالقاسم 
الى ان التس����جيل مفتوح ألبناء 
األعضاء املسددين الشتراكاتهم 
املالية وأعضاء النشاط الصيفي 
واخلط����وط اجلوي����ة الكويتية 
ش����ريطة ان يكون االبن حاصال 

على تقدير االمتياز سواء في املرحلة االبتدائية أو املتوسطة أو الثانوية 
أو حاص����ال على معدل 3.5 وما فوق في املقررات، فيما قررت اللجنة 
التوسع في مجال التكرمي وذلك من خالل تكرمي األبناء احلاصلني على 
تقدير »جيد جدا« في صفوف النقل من مرحلة إلى األعلى )اخلامس + 
التاسع + الثاني عشر(. وأضاف ان على أولياء األمور املبادرة مبراجعة 
قسم االش����تراكات في النادي وتعبئة استمارة التسجيل مصطحبني 
معهم الش����هادات األصلية ألبنائهم املتفوقني وصورا عنها الى جانب 

بطاقة العضوية، وذلك في موعد أقصاه يوم 31 أغسطس املقبل.

محمود أبوالقاسم

شادي خليل وخطيبته زهراء إبراهيم

أشود كارو يقطع الكيكة مبشاركة والديه

اندريه أمير

تهنئة ألندريه من والديه د.أمير ود.سيمون


