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 أقام قائد منطقة اجلهراء العقيد  26 
صالح الدعاس حفل عشاء واستقبال 
مبناســــبة ترقيته الى رتبة عقيد 
وتلقى العقيد الدعاس ســــيال من 
برقيات التهنئة واملباركة مبناسبة 
حصوله على رتبته اجلديدة، ألف 

مبروك يا بوسعد. 

الدعاس احتفل بترقيته إلى عقيد

 ٤٢ لوحة في «لغز الشرق» بمجمع ٣٦٠
  لميس بالل 

  افتتح معرض لغز الشرق 
في مجمع ٣٦٠ بحضور منظمي 
الفنون  المعرض ممثلـــة دار 
لوسي توباليان وممثل مجموعة 

اريس مهند البعيجان.
المعرض ٤٢ لوحة    تضمن 
لسبعة فنانين مشاركين من 
المعرض في  بورما ليحتضن 
طيات جدرانه الفن البســـيط 
والجميل فـــي آن واحد والذي 
ال يأتي اال مـــن بورما، وبهذه 
المناسبة قالت لوسي «اوروبا 
تحب اعمال فناني بورما والقت 
النجاح هناك، وهذا  لوحاتهم 
افتتاح المعرض  من اســـباب 
بالكويت بالتنظيم مع مجموعة 
لوســـي  اريس».واضافـــت 
«اللوحات المعروضة تعرض 
رسما مميزا للطبيعة والحياة 
البســـيطة الجميلة وااللوان 

الزاهية وهذا ما يميز لوحات 
فناني بورما» داعية الى زيارة 
المعرض الذي سيستمر حتى 

العاشـــر من ديسمبر الجاري 
ليتعرف الجميع على هذا الفن 

الراقي المميز. 

 الجامعة األميركية في لندن تحتفل بخريجيها في «هوليداي إن»

  ندى أبونصر
  احتفلت اجلامعة األميركية في لندن بتخريج دفعة من 
خريجيها في فندق هوليداي إن بحضور السفير السوري 
بسام عبداملجيد والسفير اللبناني بسام النعماني ورئيس 
رابطة اجلالية الســــورية ابراهيم احلجل ورئيس اجلامعة 
األميركية في لندن فرع الكويت د.علي عاشور وحشد كبير 

من أهالي الطالب اخلريجني.
  افتتح احلفل بآيات من القــــرآن الكرمي ثم رحب رئيس 
اجلامعة د.علي عاشــــور بجميع احلضور وحث اخلريجني 
على إكمال مســــيرتهم بنجاح وثقة وأال يستمعوا ملن يقلل 
من عزميتهم أو يسبب لهم اإلحباط، وقال: يجب ان حتموا 
أنفسكم وتكونوا أقوياء في مواجهة احملن وأال تستسلموا 

أبدا.
  وزاد عاشور: يجب عليكم ان تعملوا من أجل املبادئ التي 
تؤمنون بها، وتريدون ان حتققوها أيا كان توجهكم الدراسي 
سواء ادارة أعمال أو هندسة أو غيرها من االختيارات، كما 
تخلل حفل التخرج كلمة ألقاها رئيس قســــم إدارة اجلودة 
واملشــــاريع في اجلامعة محمد بشير قال فيها: لقد اتخذمت 
اخليار واســــتثمرمت جهودكم وتخرجتم ناجحني، وفي هذا 
العصر املتميز مبجتمعاته واقتصادياته ومعلوماته وأنتم 

اآلن متلكون القدرة واملهارة واملعلومات.
  وأضــــاف مخاطبا اخلريجني: لقد قمتــــم برحلة تطلبت 
منكم جهودا لكي تتســــلحوا بســــالح العلم واملعرفة حتى 
ســــطع جنمكم في حياتكم املهنية واخلاصة. ومتثل بقول 
أحد احلكماء بأن الرؤية من دون عمل هي كاحللم، والعمل 
من دون رؤية هو الفوضى ولكن الرؤية مع العمل هي األداء 
الناجح. وأنتم قد وضعتم رؤيتكم ألنفسكم من خالل املعرفة 
العملية واملتفاعلة مع العالم احلالي وقمتم بالعمل الدؤوب 

في مالحقة شهاداتكم.
  وفي هذا اليوم الذي سيحفر في قلوبنا وذاكرتنا هأنتم 
تتخرجون بنجاح وان أعظم قوة ميكن ان حتصلوا عليها 
هي املعرفة، اســــتخدموها بحكمة وفعالية وعطاء، ثم تال 
ذلــــك كلمات لبعض اخلريجني تكلموا فيها عن مســــيرتهم 
خالل الســــنوات الســــابقة وعن فرحهم في مثل هذا اليوم 
الــــذي انتظروه.وفي اخلتام مت تكــــرمي اخلريجني ووزعت 

عليهم الشهادات.

(محمد ماهر)  لوسي توباليان ومهند البعيجان في استقبال ضيوف املعرض  

 جولة في املعرض

 .. وأنغام موسيقية من سحر الشرق

 .. ومع القيثارة

 من اللوحات املعروضة

 لغز الشرق من مجموعة آريس في مجمع ٣٦٠

 

العنود محمد  املعلمــــة   تبذل 
العجمي جهودا متميزة من خالل 
متابعتها لالبناء في روضة البيادر 
وحرصها على التواصل الدائم مع 
االهل للحصول على افضل النتائج 
التعليمية، فلها باقة ورد وشكر 

من جميع اولياء االمور.

 ..وباقة ورد للعنود العجمي
 تســــتحق منــــال املطيــــري 
وزمالؤها في مركز خدمة النعيم 
كل شكر وتقدير لتفانيهم في عملهم 
وحرصهم علــــى خدمة املواطنني 
املراجعني  وبشاشتهم في وجوه 
والتســــهيل عليهــــم، وفقكم اهللا 

وعساكم عالقوة.

 تحية لمركز خدمة النعيم

 يحتفل بندر ضيف 
اهللا بن حنس الديحاني 
بزفاف جنله نايف مساء 
اليوم اخلميس في صالة 

الهيفي، ألف مبروك. 

زفاف الديحاني
 في صالة الهيفي

 خريجو اجلامعة األميركية في لندن ابتهجوا بتخرجهم

 اخلريج يوسف جورج مع والديه

 دميا فتحي.. ولقطة تذكارية باملناسبة

 اخلريجان عماد الناصر ومها رسمي مع عائلتيهما

 اخلريجة ديانا عدال مع عائلتها

(متين غوزال)  السفير السوري بسام عبداملجيد متوسطا السفير اللبناني د.بسام النعماني ورئيس اجلالية السورية إبراهيم احلجل  د.علي عاشور يلقي كلمته   

 ... وتكرمي أحد اخلريجني 

 السفيران السوري بسام عبداملجيد واللبناني د.بسام النعماني يشاركان د.علي عاشور تسليم اخلريجني شهاداتهم


