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فقرة تراثية من أبناء حضانة التميز

»التميز« ثالثية اللغة احتفلت بخريجيها كأس العالم 2010 في فندق ومنتجع موڤنبيك البدع كويت غير

سيقوم فندق ومنتجع موڤنبيك البدع بدعم من سفارة جنوب أفريقيا في الكويت 
بتنظيم حدث كأس العالم ملدة ش���هر كامل بالفندق، ويدعو فندق ومنتجع موڤنبيك 
البدع بالتعاون مع ش���ركة األندلس، بنك اخلليج وشركة الوطنية للطيران اجلميع 
لالس���تمتاع بكأس العال���م 2010 في قلب الكويت، فليس عليكم الس���فر الى جنوب 
أفريقيا حلضور مباريات كأس العالم وتشجيع فرقكم املفضلة ألنه ميكنكم فعل ذلك 
من الكويت، كما س���يتم جتهيز خيمة احملارة الواقعة على ش���اطئ الفندق بشاشات 
سامسونغ العمالقة وذلك لعرض جميع مباريات كأس العالم ابتداء من حفل االفتتاح 
يوم 11 اجلاري حتى حفل اخلتام يوم 11 من يوليو املقبل باالضافة الى حضور جميع 
املباريات ميكنكم كذلك الدخول في سحوبات يومية سيجريها الفندق وملدة شهر كامل 
لربح العديد من الهدايا القيمة كتذاكر طيران الى وجهات مختلفة من العالم على منت 

طيران الوطنية أو حسابات بنكية مقدمة من بنك اخلليج والعديد غيرها.

ندى أبونصر
أقامت حضانة التميز »ثالثية اللغة« حفل تخرج 
براعمها األطفال بحضور أصحاب شركة التربية 
احلياتية )حضانة التمي���ز( هيفاء املطوع وأمل 
مساعد الصالح وعمر عبدالعزيز املطوع وسعاد 

مساعد العجيل وأولياء أمور الطالب.
تضمن احلفل العديد من الفقرات اجلميلة التي 

حتكي عن قصة البحار الكويتي الذي جال العديد 
من الدول وحاول األطفال ان ينقلوا زي وفلكلور 
كل بلد من هذه البلدان باللغات العربية والفرنسية 
واإلنكليزية وبرقصات مميزة وبراءة متناهية، وفي 

اخلتام وزعت الشهادات والهدايا على الطالب.
وانفرط عقد احملبة على أمل اللقاء في احتفاالت 

جديدة وبرامج متنوعة.

)كرم دياب(متابعة من إدارة املدرسة واملعلمات واألمهات لفقرات احلفل

فيروز تفوقت في االخالص

حيدر عثمان أطفأ شمعته األولى

.. وأحمد احتفل بعيد ميالده

احتف���ل محمد 
مصطفى عبداجلبار 
وأس���رته بعي���د 
ابنهم احمد  ميالد 
حي���ث اطفأ احمد 
شمعته السادسة 
وسط فرحة االهل 
الذين  واالصدقاء 
متنوا له عمرا مديدا 
وحياة سعيدة في 
كنف والديه الف 

مبروك.

حصل���ت فيروز عماد طحل على ش���هادة التف���وق في الصف 
الس���ابع بدرجة امتياز من مدرسة االخالص للبنات وسط فرحة 
االهل واالصدقاء واملدرس���ات وتلقت في���روز التهاني من والديها 
ووعدتهما باستمرار التفوق والنجاح، ألف مبروك وعقبال اجلامعة 

يا فيروز.

أطفأ حيدر عثمان حيدر شمعته االولى من عمره املديد وقد أقام 
له والداه حفالت وسط فرحة األهل واالصدقاء، عيد ميالد سعيد 

وعقبال ال� 100 سنة.

فيروز عماد مع احدى مدرساتها

حيدر عثمان

احمد محمد


