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محمد نافل العازمي متحدثا في الدرس الريادي

ندى الفاضل تفتتح معرض الدرر

جولة في أجنحة املعرض

مدير مستشفى اجلهراء مكرما املقدم صالح الدعاس

عطر آية

أمل الحمود رعت معرض الدرر في »رمادا الرقعي«درس ريادي بمدرسة الزور المشتركة

عروض خاصة من أطياب المرشود في عيد األضحى
أعلنت شركة أطياب املرشود عن 
تقدميها خصومات وهدايا خاصة 
مبناسبة عيد األضحى املبارك وذلك 
خالل مشاركتها مبعرض اخلريف 
للعطور واملقام بأرض املعارض 
مبش����رف والذي يستمر حتى 13 

من الشهر اجلاري.
وفي ه����ذا اإلطار صرح املدير 
العام لشركة أطياب املرشود وليد 
املرشود بان الشركة حترص دائما 
على مش����اركة عمالئه����ا جميع 
املناسبات السعيدة التي يحتفظون 
بها س����واء أكانت مناسبات عامة 
أو ش����خصية لتق����دم لها اجلديد 
العط����ور والبخور  من منتجات 
الفخم����ة التي تناس����ب االحتفال 
بهذه املناسبات العديدة مضيفا أن 
هذا النهج في التعامل بني الشركة 
وجمهورها من العمالء الكثر داخل 
وخارج الكويت هو ما يدفع أطياب 
املرش����ود لبذل املزيد من اجلهود 

لتقدمي األفضل إرضاء لعمالئها.
انه وعلى  واضاف املرش����ود 

الرغم من ان الشركة متتلك فروعا 
متعددة في الكويت وعلى رأسها 
فرع املارينا واملباركية واألفنيوز 
والفنار والصاحلية واملنار اال انها 

كان����ت حريصة على التواجد في 
مركز مهرجان هال فبراير بسوق 
شرق ملش����اركة عمالئها باألعياد 

الوطنية.

اقام قس���م التربية االسالمية مبدرسة الزور 
املشتركة للبنني درس���ا رياديا للصف احلادي 
عشر العلمي بعنوان »قيام املجتمع املسلم على 
نظم اجتماعية وسياسية واقتصادية« حيث قام 
محمد نافل العازمي بش���رح الدرس مستخدما 

عدة وسائل تعليمية، وقد حضر الدرس عدد من 
االساتذة على رأسهم مدير املدرسة االستاذ غامن 
املطيري واملوجه الفني ملادة التربية االسالمية بدر 
العجمي واملديرون املساعدون ورؤساء االقسام 

باملدرسة.

افتتحت االعالمية ندى الفاضل معرض الدرر 
برعاية الشيخة امل احلمود املالك الصباح رئيسة 
جمعية شباب الكويت بحضور مشرفات املعرض 
صاحلة العنزي وام شوق املطيري واريام العتيبي 
وشيخة السالم وذلك بفندق رمادا سفير الرقعي 

سابقا في قاعة السفير.

وقد اختص املعرض بعرض مجموعة من التصاميم 
الفاخرة من األكسس���وارات واالزياء واملجوهرات 
والعطور، وقد اثبت املش���اركون الكويتيون من 
خالل ما قدموه من ابداعات وتصاميم ان معرض 
درر الكويت يعتبر مكانا مناسبا للتنافس في تقدمي 

االفضل ويستمر املعرض حتى 14 اجلاري.

مستشفى الجهراء يكرم الدعاس

قام مدير مستشفى اجلهراء بتكرمي قائد منطقة اجلهراء املقدم 
صالح الدعاس تقديرا جلهوده املبذولة جتاه ابناء املنطقة وسعيه 
الدائم ومثابرته املستمرة في عمله واداء واجبه على اكمل وجه 
للتخفيف من معاناة الناس وحفظ االمن والتسهيل على اجلميع 
انطالقا من حسه الوطني وواجبه جتاه بلده وابناء بلده، تستاهل 

يا بوسعد وعساك عالقوة.

األحد أحلى مع »بيبيس بيتزا«
بيبيس  تفاجئ 
دائما عشاق  بيتزا 
البيت���زا بعروضها 
الرائعة فكما عودتنا 
على تقدمي تشكيلة 
رائعة م���ن البيتزا 
بسعر مغر فإنها اآلن 
تقدم عرضا مدهشا، 
اشتر واحدة واحصل 
الثانية مجانا  على 
من احلجم نفس���ه. 
واس���تمتع بالطعم 
واخت���ر  الرائ���ع 
البيتزا املفضلة لك 
من القائمة اخلاصة 

أليام األحد.
وتقدم بيبيس بيتزا لك كل ما تبحث عنه من البيتزا النرويجية 
الشهية كريسبي وصحية وخالية من الدهون. اآلن ميكنك أن 
جتد فروع بيبيس بيتزا في كل مكان في الكويت من الساملية 

وأبوحليفة والفروانية ومول 360 واجلابرية.
شاركنا أفضل أوقاتك واستمتع مع عائلتك بأجمل اللحظات 
في مطاعم بيبيس بيتزا األش���هر في الكويت، ندعوك لتشارك 
مع عائلتك البيتزا الش���هية والصحية في ج���و مليء باملرح 

والسعادة.
ميكنك أن حتصل على البيتزا الرائعة اآلن من أقرب فرع ل� 
بيبيس بيتزا أو ميكنك االتصال بخدمة التوصيل للمنازل على 
رقم 1843000. هذا العرض مستمر حتى يوم 31 ديسمبر 2010 

وغير صالح مع أي عروض أخرى.

عبدالعزيز أطفأ 
شمعته األولى

أطفأ الطفل اجلميل عبدالعزيز احمد 
خليف عبداهلل ش���معته االولى وس���ط 
فرح���ة والديه واالهل الذين ش���اركوه 
فرحته بامتامه الع���ام االول ومتنوا له 
حياة سعيدة في كنف والديه، الف مبروك 

يا عبود وعقبال ال� 100 سنة.


