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جانب من خدمات منتجع »صحارى كويت«

املوجهة األولى بشرى اخللف تتوسط مدير املدرسة ورئيس قسم اللغة العربية صالح خليفة )الثاني من اليمني( وعدد من معلمي القسم

جانب من املعرض

الرئيس التنفيذي لشركة »Gulf Run« أحمد املضف وفريق عمل متميز إعالن الفائزين بدراجتي فيسبا

مديرة الشؤون التعليمية في منطقة العاصمة وعدد من القيادات التعليمية الذين حضروا امللتقى

فريق شركة »HUPER GPTIK« في املعرض

منظر عام ملنتجع صحارى كويت

املعلم محمد عبدالغني خالل الدرس الريادي لتطبيق نظرية الذكاءات املتعددة

د.موسى اجلويسر يتوسط أبناءه عبدالعزيز ومحمد وعمر

الفنان حسني فهمي مع إداريي الريجنسي

»صحارى« لضيوفه: قريبون منكم أنتم في القلب
أكد مدير عام منتجع صحارى كويت حسان بايرلي ان 
فريق العمل في املنتجع ملتزم بتقدمي خدماته ومنتجاته 
طبقا ملعايير التش���غيل القياس���ية مبا يحقق مس���توى 
اجل���ودة املطلوبة. وقال بايرلي ان مفهوم الضيافة لدينا 
ان نتجاوز توقعات ضيوفنا بالنس���بة ملس���توى الرضا 
الذي ينش���دونه مبا يحقق اخلصوصية والراحة التامة 
واالس���تجمام لضيوفنا عند وجوده���م في جميع مرافق 
املنتجع سواء على صعيد مالعب الغولف املعتمدة دوليا 
وف���ي أكادميية صحارى لتعليم رياضة الغولف، أو على 
صعيد النادي الصحي ومركز اللياقة البدنية والسب أو 
في مطاعم املنتجع وقاعات احتفاالته أو في ڤيالت املنتجع 
الفخمة ذات اإلطاللة اخلالبة على املس���طحات اخلضراء 

حسان بايرليوالبحيرات املوجودة في املنتجع.

الجويسر يحتفل بأبنائه

حسين فهمي في ضيافة فندق الريجنسي

احتفل د.موس���ى اجلويسر بأبنائه بعد ان 
أمتوا ختم كتاب اهلل تعالى في مدة شهر اثناء 
رحلة املدينة الت���ي نظمها مركز تاج الوالدين 

حيث ختم عبدالعزيز أولى هندسة ومحمد ثانية 
طب املصحف كامال، وعمر بالصف الس���ادس 

حفظ 5 أجزاء.

اس���تقبل فندق الريجنس���ي الفنان املصري 
الشهير حسني فهمي عقب وصوله الى الكويت 
مؤخ���را ليكون محط���ة اقامته اثن���اء تواجده 
في الكويت ملش���اركته في حف���ل تخريج دفعة 
جديدة من »األكادميية الدولية لإلعالم« بفندق 

الريجنسي.
وكان في استقباله مدير عام الفندق ريناتو 
موريتو واملساعد التنفيذي للمدير العام مايكل 
بوكس ومديرة ادارة الغرف أماني حافظ ومدير 
التسويق هاني قابيل وتنفيذي التسويق والعالقات 

العامة السيد العاصي.
عقب وصول الفنان حس���ني فهمي توجه الى 
مطعم طريق احلرير بفندق الريجنسي لتناول 
العشاء حيث استمتع بأطباق تقليدية لذيذة مت 
اعدادها باستخدام التوابل القادمة من أقاصي البالد 
الواقعة على طريق جتارة احلرير في جو مليء 
بالترحيب احلار والدافئ جلعله يتمتع بتجربة 

فريدة لتناول الطعام العربي األصيل.
في اليوم التالي ش���ارك الفنان حسني فهمي 
ونقيب املهن السينمائية ورئيس جهاز السينما 
املصرية ممدوح الليثي حفل تخرج دفعة جديدة 
من طالل »األكادميية الدولية لإلعالم« في قاعة 
فتوح بفندق الريجنس���ي والتي حضرها قرابة 
200 خريج وأسرهم الكرمية ولفيف من القيادات 

الصحافية واإلعالمية بالكويت.
قاعة فتوح كانت عالمة متميزة وذكرى ال تنسى 
خلريجي األكادميية بعدما تزينت في أجمل صورها 
لتلقى انبهار واعجاب ضيوفها والسيما اخلدمات 
الفندقية احلصرية من املش���روبات واملأكوالت 
اخلفيفة في بهو الصالة، بعد ذلك توجه الفنان 
حسني فهمي الى الليوان ببهو الفندق وهي الردهة 
الكبرى ذات النمط الكالسيكي لتناول القهوة في 
جو صحافي متميز، حيث ألقى حديثا صحافيا 

للعديد من الصحف احمللية واملجالت الفنية.
ومن اجلدير ذكره ان الريجنسي يعد اضافة 
قيمة للمنتج الس���ياحي في الكويت، حيث انه 
يحت���ل الصدارة في اس���تقطاب كبار الضيوف 
والشخصيات العاملية وامللكية والفنية الشهيرة 
وصوال الى املسافرين من رجال األعمال وقاصدي 

االستجمام.
ج���اء اختيار الفنان حس���ني فهم���ي لفندق 
الريجنس���ي بفضل موقعه الرائ���ع بالقرب من 
مناطق الترفيه والتسوق باالضافة الى اجوائه 

التي تبعث البهجة والسرور.
قبل مغادرة الفنان حسني فهمي فندق الريجنسي 
ابدى اعجابه باخلدمات املقدمة والديكورات اجلميلة 
التي جعلت الريجنسي واجهة سياحية للكويت 

ومدى متيز الفندق باألناقة املطلقة.

»Gulf Run« تدعم »حياة لمرضى السرطان«
وتعلن الفائزين بدراجتي فيسبا في مجمع 360

ندى أبونصر
أقامت ش���ركة »Gulf Run« للس���يارات معرض سيارات السباق 
الرياضية التي ستشارك في السباق الذي سيقام على حلبة البحرين 
الدولية 28 اجلاري وسيستمر ملدة ثالثة أيام وسيتم عرض جميع 
أنواع الس���يارات. كما تخلل معرض السيارات الذي أقيم في مجمع 
360 بحضور فريق »Gulf Run« والشيخة أوراد اجلابر ود.لبيبة متيم 
والعديد من اعضاء مركز حياة لعالج مرضى السرطان السحب على 
دراجتي »فيسبا« مبشاركة اجلمهور وفازت بالدراجة األولى منيرة 
فهد القطامي وبالدراجة الثانية مساعد فواز املضف. وفي اخلتام مت 
تسليم ش���يك ريع التذاكر بقيمة 9460 دينار لعضوات مركز حياة 
 »Gulf Run« لعالج مرضى الس���رطان. وشكرت د.لبيبة متيم شركة
على مبادرتها اجلميلة والطيبة ومتنت ان يحذو اآلخرون حذو هذا 

الفريق الرائع ملعاجلة اكبر عدد من املرضى.

الذكاءات المتعددة لـ »بطيئي التعلم«
 في »عامر بن عمر« المتوسطة

الهندال ومراقب التربية اخلاصة 
في العاصمة د.محمد العجمي 
وكذل���ك كوكبة م���ن املعلمني 
واملعلمات من مختلف املناطق 
اثنى اجلميع  التعليمية، وقد 
على النظرية اجلديدة كأسلوب 
مميز للنهوض مبستوى فئة 

بطيئي التعلم.

ن���وال اخلضير،  التعليمي���ة 
واملوجهة األولى بشرى اخللف 
وموجه اللغة العربية الس���يد 
عبداحلمي���د، واملربية فوزية 
الس���لمان، ومراقب���ة التربية 
اخلاصة في حولي عبير الصالح، 
التربية  ال���ى مراق���ب  اضافة 
اخلاصة ف���ي االحمدي د.هدى 

دينا وعلي
 احتفال بميالدهما

احتفل الش���قيقان دينا الفار 
وعلي الفار بعيد ميالدهما حيث 
أطفأت دينا شمعتها السابعة وأطفأ 
علي شمعته اخلامسة وسط فرحة 
الذين شاركوا  األهل واألصدقاء 
دينا وعلي فرحتهما ومتنوا لهما 
عمرا مديدا وحياة س���عيدة في 

كنف والديهما.

مبارك وفالح الصفران
 ..عيد ميالد سعيد

احتف���ل مف�ل���ح الصفران 
وأسرته بعيد ميالد ابنيه مبارك 
وفالح، وشارك األهل واألصدقاء 
مبارك وفالح فرحتهما ومتنوا 
لهما حياة س���عيدة في كنف 

والديهما.
 100 وعقب���ال  مب������روك 

سنة.

تواصل إدارة مدرسة عامر 
بن عم���ر املتوس���طة بقيادة 
مديرها حس���ن ذياب جهودها 
احلثيثة في س���بيل النهوض 
بالطرق التعليمية والتدريبية 
لفئة بطيئي التعلم، وفي هذا 
االطار اقام قسم اللغة العربية 
في املدرسة ملتقى تربويا ارتكز 
على تقدمي رؤية تعليمية جديدة 

لهذه الفئة.
وتضمن امللتقى درسا رياديا 
في التعبير وفق نظرية الذكاءات 
املتع���ددة قدم���ه املعلم محمد 
حامد، ثم كانت ورش���ة العمل 
التي تناولت ش���رح ومناقشة 
ال���ذكاءات  تفاصي���ل نظرية 
املتع���ددة وإمكانية تطبيقها، 
للنهوض مبستوى الطلبة من 
فئة بطيئي التعلم، وادار الورشة 

املعلم عبدالناصر بودقة.
ومتيزت جهود رئيس قسم 
اللغة العربية صالح خليفة في 
النظرية  امللتقى وتقدمي  إدارة 
اجلديدة التي نالت استحسان 
احلضور ملا لها من اثر طيب في 

النهوض مبستوى الطلبة.
حضر امللتقى مديرة الشؤون 
التعليمية ف���ي منطقة حولي 

فالح الصفرانعلي الفار مبارك الصفراندينا الفار

)كرم دياب(أحمد املضف يقدم شيك »Gulf Run« ملركز حياة لعالج مرضى السرطان بحضور الشيخة أوراد اجلابر


