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يسره تفوقت 
في »اإلخالص«

.. وعبدالفتاح احتفل 
بميالد حفيدته

احتفل خالد سرور وأسرته 
بتخرج ابنتهم يسره في روضة 
االخالص وانتقالها الى املرحلة 
االبتدائي���ة وقدموا له���ا الهدايا 
لتفوقها ووعدت يسره والديها 
التف���وق والنجاح  باس���تمرار 
لتحقيق طموحاتها وآمال والديها.. 

ألف مبروك وعقبال اجلامعة.

احتفل عبدالفت���اح محمود 
عبدالفتاح املوجه الفني مبنطقة 
االحمدي التعليمية بعيد ميالد 
حفيدته مرمي محمد عبدالفتاح 
وذلك وسط فرحة األهل واالصدقاء 

الذين متنوا لها العمر املديد.

يسره خالد

لنا الرشيد

مرمي محمد عبدالفتاح

»مركز المؤتمرات والرويال سويت« 
يرعى برنامج »احترف« ويستضيف »بوخوم« األلماني

صرحت لن���ا الرش�������يد مدي���رة إدارة املبيعات 
والتس���ويق بفندق مركز املؤمترات والرويال سويت 
الش���ويخ املنطقة احلرة، ب���أن الفندق يرعى برنامج 
»احت���رف« الذي قام عليه مجموعة ش���باب من دول 
اخلليج العربي. وقالت الرشيد ان هذه اخلطوة تأتي 
إميانا منا بدعم الشباب الكويتي الطموح الذي يحاول 
اضافة بصمة الرتقاء اس���م كويتنا احلبيبة عاليا في 
شتى املجاالت، كما أكدت ان الفندق سيستضيف نادي 
بوخوم األملاني الشهر املقبل ملقابلة الشباب الكويتي 

املرشح للتصفيات.

لنا الرشيد وفريق مركز املؤمترات والرويال سويت

خالد خاسكية متوسطا فريق العمل

..واستعدادات الستضافة فريق نادي بوخوم األملاني

عرض صيف عائلي مميز من فندق ومنتجع شاطئ النخيل جوائز قيمة في السحب السادس لمهرجان الوطنية وكأس العالم للتسوق
لميس بالل

ضمن السحب السادس والذي جتريه الشركة 
الكويتية املتحدة لالعالن والنشر والتوزيع اسبوعيا 
على اجلوائز القيمة واملقدمة للمتسوقني من نقاط 
البيع املشاركة في مهرجان الوطنية وكأس العالم 
للتسوق من شركات ومحال جتارية، والذي أقيم 
مساء أمس في مجمع مارينا مول بإشراف وحضور 
ممثل وزارة التجارة احمد احلمد، وعدد كبير من 
املشاركني في املهرجان، الى جانب عمالء الشركات 
الذين تابعوا فرص فوزهم باجلوائز القيمة التي 

يقدمها املهرجان.
واملش���اركة تكون عن قيمة كل عشرة دنانير 
مش���تريات يحصل املشتري على كوبون سحب 
يخوله الدخول في الس���حوبات االسبوعية التي 
س���تجرى خالل فترة املهرجان، كم���ا انه ميكن 
للمشتري استرداد قيمة مشترياته اذا فاز فريقه 
الذي رش���حه على كوبونات السحب مبباريات 
كأس العالم، وذلك من خالل س���حب خاص بهذا 

الترشيح.
أما عن نتائج السحب السادس، فقد فاز باجلائزة 
االولى وهي تلفزيون باناس���ونيك 103 بوصات 
محمد حلمي محمد، وفاز مش���عل عبداحملس���ن 
املض���ف بتلفزيون باناس���ونيك 50 بوصة وفاز 
علي عبداحملسن مري بتلفزيون 37 بوصة، كما 
فاز كل من مرضي خيراهلل فهاد وس���اجد حسني 
بكاميرا ديجيتال وفاز يعقوب الصانع بكاميرات 
ڤيديو، وأخيرا فاز جودا مازلوم بجهاز DVD نظام 

سينمائي منزلي.
وفي نهاية مهرجان السحب السادس، اعلن خالد 
خاسكية ان السحب املقبل سيكون يوم الثالثاء 
املقبل في مقر مجمع املارينا مول وستتخلله مفاجأة 
السحب السابع والذي سيقدم من خالله سيارة 
هوندا موديل 2010 والعديد من اجلوائز االخرى، 
كما شكر خالل تقدميه البرنامج الرعاة وكل من 

ساند هذا املهرجان املتميز وعمل الى إجناحه.

فضلول احتفل
 بتفوق يوسف 

وبميالد محمد وملك
احتفل م���رزوق فض��لول 
بنجاح ابنه يوس���ف وتفوقه 
الذي تزامن مع احتفاله بعيد 
ميالد ولديه محمد وملك وسط 
الذين  فرحة األهل واألصدقاء 
متنوا ليوسف استمرار التفوق 
وحملمد وملك حياة س���عيدة.. 

الف مبروك.

يس����تقبل فندق ومنتجع شاطئ النخيل مبوقعه 
االخاذ على اخلليج موسم الصيف من خالل العرض 
العائلي املميز خالل ايام االسبوع ونهاية االسبوع الذي 
يطفئ حرارة هذا الصيف لتنعش االجواء وترطبها 

بالنسمات العليلة الباردة.
يبدأ عرض الصيف الرائع من فندق النخيل مبزاياه 
الفريدة واالستثنائية، حيث االقامة في احد االجنحة 
الواس����عة املجددة حديثا ذات الغرفة او غرفتي نوم 
واطالل����ة خالبة على البحر واحواض الس����باحة او 
على حدائق الفندق املميزة شاملة بوفيه االفطار او 
االفطار والغداء او العشاء في مطعم »البامليري« الغني 
باملأكوالت العاملية والعربية وركن الباستا، باالضافة 
الى اخلصومات اخلاصة في »االوركيد سبا«، حيث 
املالذ احلقيقي للتخلص من جميع الضغوط واستعادة 
الطاقة واحليوية، الدخول املجاني للنادي الصحي، 
البرامج الشيقة واملسابقات املمتعة لالحبة الصغار 
في »مرك����ز رعاية اطفال« و»نادي النخيل للصغار« 
البقاء اطفالكم في حالة من النشاط واحليوية مليئة 

باملرح واالمان معنا. هذا وقد تربح رحلة مع االقامة 
في املغرب من خالل سحوباتنا الشهرية الشيقة في 
مطعم وكافيه طاجني، حيث التجربة اجلديدة العصرية 
التي تعكس س����حر وجمال الفن االنيق ولتستمتع 
بأطيب املأكوالت واالطباق اجلديدة التي اضيفت الى 
قائمة الطعام مع نفحات الشيشة التقليدية في جو 
يأسركم برونق الطراز احلديث، ناهيك عن االطاللة 
املميزة للشاطئ اجلنوبي ملدينة الكويت على اخلليج 
العربي الساحر والتي يقام عليها فندق ومنتجع شاطئ 
اخلليج على رمالها الذهبية وموقعه املميز على طريق 
التعاون مبنطقة البدع والقريبة من مدينة الساملية، 
حيث مركز التسوق الرئيسي في الكويت والتي جعلت 
منه مقصدا للكثيرين لالستمتاع بهذه االجواء، اذ ان 
مساحة الفندق تبلغ 25 الف متر مربع مبا في ذلك من 

حدائق خالبة ممتعة على نحو فريد ومميز.
في فندق ومنتجع شاطئ النخيل نقدم لكم اكثر 
من مجرد اجازة، لنكون جزءا من ذكرياتكم العائلية 

التي ال تنسى.
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