
االثنين 26 يوليو 2010   21مجتمع

روان احملمد تتسلم شهادة التخرج والتفوق من الشيخ احمد الفهد روان تتوسط والدها وعمها

روان المحمد احتفلت 
بتخرجها وتفوقها

احتفلت روان وليد احملمد بتخرجها 
وتفوقها في ثانوية قرطبة للبنات 
واقيم احلفل في فندق الراية حتت 
رعاية نائب رئيس مجلس الوزراء 
للشؤون االقتصادية ووزير الدولة 
لش���ؤون التنمية ووزير االس���كان 
الش���يخ احمد الفهد، ووسط فرحة 
عارمة من والده���ا ووالدتها وعمها 
عبداملجيد وبقية افراد االسرة، الف 

مبروك وعقبال اجلامعة.

فحوصات طبية 
للهاجري في بريطانيا

ادارة  غادر مس���اعد مدير 
املالي���ة واالدارية  اخلدم���ات 
لش���ؤون املجال���س واللجان 
الوزارية التابعة ملكتب وزير 
العايد  الرائ���د علي  الداخلية 
الهاج���ري الى اململكة املتحدة 
الج���راء بع���ض الفحوصات 
الطبية. سالمات وما تشوف 

شر.

مريم  تهدي تفوقها  
لوالديها ومدرساتها

الزمانان  تخرجت مرمي بدر 
من املرحل���ة االبتدائية بتقدير 
امتياز،وته���دي م���رمي تفوقها 
لوالديها على ما قدماه من جهد 
متواصل ومتابع���ة حتصيلها 
العلمي فلهما كل الشكر، والتقدير 
موصول الدارة املدرسة خاصة 
مدي���رة املدرس���ة س���هام جنم 

ومدرساتها.

.. وعبداللطيف تفوق 
في »الخامس«

تلق����ى عبداللطي����ف ان����ور 
البرجس التهاني مبناسبة تفوقه 
في الصف اخلامس في مدرسة 
االبتدائية  الشايع  محمد حمود 
للبنني وقد اشاد عبداللطيف بدور 
الهاجري  مديرة املدرسة غزيل 
وادارة املدرسة واملعلمات طيلة 
فترة حتصيله العلمي ومبا حظي 

به من تشجيع دائم.

محمد احتفل 
بـ»ميالده« الثاني

احتفلت اسرة اسامة السالم 
بعيد ميالد ابنها محمد الذي امت 
عامه الثاني وسط فرحة العائلة 
وقدمت ل���ه الهدايا القيمة كما 

قدمت له جدته اجمل الهدايا.
مبروك يا محمد وعيد ميالد 

سعيد.

الرائد علي الهاجري

مرمي الزمانان

عبداللطيف البرجس

محمد اسامة السالم

ادخل السحب األسبوعي لتربح
 قسائم تذاكر سفر  و iPads، iPods ، و العديد من الهدايا اأُلخرى 

واحصل ايضا على كوبون امسح واربح
 لربح  العديد من الجوائز القيمة   

السعر السرعة
49 د.ك 512 Kbps

95 د.ك 1 Mbps

99 د.ك 1.5 Mbps

149 د.ك 2 Mbps

209 د.ك 3 Mbps & 4 Mbps

300 د.ك *Max DSL (5 - 24 Mbps) 

هديتك مضمونة مع
كــواليتي نت !!

ليكن اختيارك هو كواليتي نت

فرص عديدة للفوز مع عروض كواليتي نت الصيفية
على خدمات البرودباند 
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*تطبق الشروط واألحكام

العرض متوفر لفترة محدودة فقط !


