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أجواء عائلية وصيف بارد في »سفير إنترناشيونال«

يقدم فندق س���فير انترناش���يونال الكويت عرضه الصيفي اخلاص لكل الزوار 
واملقيم���ن الذين قرروا قضاء عطلتهم الصيفية داخل الكويت احلبيبة، حيث يقدم 
الفندق عرضه اخلاص على أس���عار الغرف، وال تنسوا متعة حمام السباحة، حيث 
جميع أنواع العصائر الطازجة واملثلجات والوجبات اخلفيفة مع الشيشة، باالضافة 

الى العروض اخلاصة لالطفال.
أما بالنس���بة لبوفيه االفطار والغداء والعشاء املفتوح الفاخر مبطعم سي بريز 
املطل على ش���اطئ اخلليج العرب���ي، حيث يقدم كل ليلة أربع���اء بوفيها كامال من 
جميع املأكوالت اآلسيوية وكل ليلة خميس املأكوالت البحرية الطازجة والسوشي 
عل���ى أنواعه وعملت ادارة الفندق على جعل هذا الصيف غير من حيث التجهيزات 

والعروض اخلاصة واالسعار املخفضة على مرافق الفندق.

»البحري« يدعو العائالت 
من غير األعضاء لالشتراك 

في النشاط الصيفي

فجر احتفلت 
بتفوقها

وليد وأسرته
 احتفلوا بكاميليا

أعلن النادي البحري الرياضي 
الكويتي عن فتح باب التسجيل 
لغير االعضاء للتسجيل في فترة 
النش����اط الصيفي التي ستبدأ 
اعتب����ارا م����ن أول يونيو حتى 

نهاية سبتمبر املقبل.
وأشار أمن السر العام ورئيس 
اللجنة الثقافي����ة واالجتماعية 
خالد الفودري الى أن التسجيل 
مفتوح للمواطن����ن واملقيمن، 
شريطة أن يكون التسجيل عائليا 
للزوج والزوجة واالبناء الذين 
تقل أعمارهم عن 18 سنة، وان 
رسم االشتراك 150 دينارا لفترة 
الى  التي متتد  النشاط بكاملها 
الفودري  أربعة اشهر. وأضاف 
ان االشتراك س����يتيح الفرصة 
للعائالت لالس����تمتاع مبرافق 
الن����ادي املتمي����زة وأنش����طته 
الترويحية والثقافية واالجتماعية 
الى جانب  والرياضية احلافلة 
املهرجان  االستمتاع بأنش����طة 
العائالت  الصيفي وملتقي����ات 
وبأنشطة شهر رمضان املبارك 

وحفل عيد الفطر السعيد.
م����ن جان����ب آخ����ر، أش����ار 
الفودري ال����ى ان النادي أوقف 
العمل بالهوي����ات القدمية، وان 
على االعضاء الذين لم يجددوا 
بطاقاتهم ضرورة مراجعة قسم 
االش����تراكات في النادي بصور 
حديثة حتى يتسنى لهم إصدار 

الهويات اجلديدة.

احتفلت فجر مناحي العنزي 
بتفوقه���ا في الص���ف الرابع 
االبتدائي في مدرسة مشاعل 
اجلهراء بحصولها على درجة 
امتي���از، ومت تكرميها من قبل 
ادارة مدرسة مشاعل اجلهراء، 
حيث تلقت التهاني والتبريكات 
من االه���ل واالصدق���اء. الف 
مبروك يا فجر وعقبال الشهادة 

اجلامعية.

احتفل وليد عثمان وعائلته 
مبولودته���م كاميليا، حضر 
احلفل االهل واالصدقاء الذين 
متنوا لكاميليا حياة سعيدة في 

كنف والديها. مبروك.

خالد الفودري

فجر العنزي

كاميليا  وليد


