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محمد الداحس متوسطا عادلة الساير وخالدة املضف

سلمان فارس السلمان مع أحد زمالئه استعداداً للتكرمي

جانب من الطلبة اخلريجني

إحدى الطالبات تلقي كلمة اخلريجني

جديد فندق النخيل رحلة مع »مطعم وكافيه طاجين« إلى المغرب

لميس بالل
النجاح والتـــــميز والنكهة 
واألجــــــــواء  األصـــــيلـــة 
الســـاحرة ومتعة الــــحواس 
الرئيســـية  العناوين  كانـــت 
التي رافـــــقت مطعم »طاجني« 
للمأكوالت املغربية منذ تأسيسه 
في فندق ومنتجع شاطئ النخيل، 
حيث كان ومازال مقصدا للذواقة 
الشـــهية  املأكوالت  وعشـــاق 
بنكهاتهـــا التـــي تعكس غنى 
وتنوع املطبخ املغربي، باإلضافة 
الى األطـــــباق اجلديدة الشهية 
واملنوعة التي قد أضيفت بعناية 

الى قائمة الطعام.
حيث استقبلت إدارة فنــدق 
النخيل  ومنتجـــــع شـــاطئ 
اإلعالميــــني فــي جــو مغربي 
شـــرقي بحضـــور فريق عمل 
الفنــدق ليعرضـــــوا جمــال 
املكـــــان املزيـــن باملوزاييـــك 
واألثــاث، إضافــة الــى املوسيقى 
املغربية والتي صاحبتها أكالت 
عربية أضيفت الى قائمة الطعام 
الزوار  لتلبي جميع رغبـــات 

ومتذوقي الطعام.
التجربة  وانطالقا من هذه 
إدارة  الناجحـــة اســـتكملت 

وجمال الفن األنيق لتستمتعوا 
املأكـــوالت فــي جــو  بأطيب 
الطراز  بــرونـــق  يأســـــركم 
احلديث مع نفحات الشيشـــة 
التقليدية وأنغام املوســـيقى 

الشرقية.
وكعادة »شــاطئ النخيل« ان 
يقــدم كــل مــا هــو جديد ومميز 
الكــرام،  لضيــوفه وعمــالئه 
فـــــقد خـــص رواد »طاجني« 
مبفاجـــأة وتكـــــرمي خــاص 
حيــــث ســـيقـــــوم شـــهريا 
وملــدة عـــــام بإجــراء السحب 
علــى رحلــة مـــع اإلقــامــة فــي 
املغــرب ليستــــمتع الفائزون 
بليلتني فــي قلـــب التجـربــة 

املغربية.
وقــــدم املديــر العام ربـــــيع 
إدارة فنــدق  السخن وطــاقم 
ومنتجع شاطــئ النخيــل الشكر 
واالمتنــان للراعــي الرســـمي 
شـــركة مونــاكــو للســـياحة 
والســـفر بتقدميهـــا حصريا 
لتــذاكر الســـفر شـــهـريا الى 
بالتالي لرواد  املغرب، متمنيا 
»طاجني« الربح الكثير واحلظ 
الوفير بســـحوبات »طاجني« 

الشهرية املميزة.

)أسامة البطراوي(كرم الضيافة املغربية في »مطعم وكافيه طاجني« فريق عمل »مطعم وكافيه طاجني« 

واألصالة في ديكوراته اخلالبة، 
مما يجعل مـــن زيارة »مطعم 
وكافيه طاجني« التجربة اجلديدة 
العصرية التي تعكس ســـحر 

الـــــى قلــب النخيل  املغربية 
في الكويت، حيث جتتمع فـي 
»مطعم وكافيه طاجني« روح 
العصر في اســـلوب الضيافة، 

فندق ومنتجع شاطئ النخيل 
استعداداتها الفتتاح »طاجني 
كافيه« في خطوة إضافية على 
طريق نقل أســـلوب الضيافة 

روال قاسم مع الزميل عدنان سعد وبعض احلضور

»شباب الدعية« في رحلة إلى جزيرة فيلكا

التابع  قام مــركـز شـــباب الدعــــيـة 
العامـة  بالهيئـــــة  الشــــــبــاب  لقطــاع 
للشـــبــاب والرياضـــة بتنظيــم رحلة 
ألعضــاء املــركــز الى جزيرة فيلكا، شارك 
بها أكثــر مــن 20 عضــوا، وبإشراف رئيس 
املركز جاسم الفيلكاوي، واملشرفني عماد 

محمود وأشرف حسان.
وقد أفاد رئيس املركز جاسم الفيلكاوي 
بأن الرحلــة اشتمــلت على العــديد من 
البرامج واألنشطة االجتماعية والثقافية 
والرياضية والترفيهية، إلى جانب حتقيق 
الهدف العــام مــن الــرحلــة وهــو اطـالع 

الكويتية واملعالم  الشـــباب على اجلزر 
البحرية التي تتميــز بــها الكــويـت.

 وقـد نالت الرحلة القبول واالستحـسـان 
مــن اجلميــع، ومت قضاء وقت ممتع فـي 
البيئـــــة البحــرية بعيـــدا عن ضوضاء 

املدينة.

الشباب املشاركون بالرحلة في لقطة تذكارية

جاسم تفّوق دراسيًا

تفوق جاســــم محمــــد فالح 
الصليلــــي في الصــــف الثالث 
االبتدائي وتلقى التهاني واملباركة 
من األهل واالصدقاء الذين متنوا 
له مســــتقبال حافــــال بالعطاء، 
وبــــدوره وعد جاســــم والديه 
باستمرار النجاح والتميز، مبروك 

وعقبال اجلامعة يا جاسم.

جاسم الصليلي

حتـــت رعايـــة مدير 
العامـــة  االدارة  عـــام 
للتعليـــم اخلاص محمد 
الداحس، أقامت االكادميية 
االجنليزيـــة فـــي فندق 
الكويت حفل  شيراتون 
تخريج طالب وطالبات 
الصف احلادي عشر للعام 
الدراسي احلالي 2009 - 

.2010
استهل احلفل بآيات 
من الذكر احلكيم، وألقت 
عادلة مســـاعد الساير 
كلمة متنت فيها ألبنائها 
اخلريجني النجاح والتفوق 
خلدمة بالدهم، كما ألقى 
الداحس كلمة أثنى فيها 
على رعاية أولياء االمور 
ألبنائهم ومثابرة الطالب 

في حتصيل العلم.


