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الزمي���������ل 16 رزق 
م.ض����اري املطي��ري 
مبول����ودة أس����ماه�ا 
»فاطمة«، ألف مب�روك، 
وجعلها اهلل تعالى من 

الذرية الصاحلة.

المطيري
رزق بفاطمة

السفير المصري افتتح معرض »رؤى« التشكيلي للشاذلي

لميس بالل
افتتح السفير املصري لدى الكويت طاهر فرحات معرض الفنانة التشكيلية 
املصرية نسرين الش����اذلي حتت عنوان »رؤى« في مقر اجلمعية الكويتية 

للفنون التشكيلية.
واعرب الس����فير فرحات عن اعتزازه مبش����اركته ف����ي افتتاح املعرض، 
مشيرا الى متيز أعمال الفنانة نسرين الشاذلي من ناحية الفكر واألسلوب 

مما يعكس موهبة متميزة.
من جانبها أفادت الفنانة التش����كيلية نسرين الشاذلي بأن املعرض هو 
األول م����ن نوعه لها في الكويت وانها اختارت عنوان »رؤى« ألنه يضم 56 
لوحة متنوعة من مختلف األساليب الفنية التي تتبعها كالرسم بالرصاص 

واحلبر الشيني والطباعة ذات األفكار املختلفة.
واضافت الشاذلي انها تعشق استخدام اللونني األبيض واألسود في مختلف 
أعمالها الفتة الى قدرتها على التعبير بصورة أكبر من خالل هذين اللونني. 
واجلدير بالذكر ان الفنانة نس����رين الشاذلي حاصلة على درجة الدكتوراه 
في فلسفة الفن عن بحث عنوانه »األثر الدرامي للقبح في فنون الغرافيك« 

وعرضت بعضا من لوحات رسالة الدكتوراه في معرضها احلالي.

لقطة تذكارية أمام إحدى اللوحات

تكرمي أحد الطلبة املتفوقني من إدارة اجليل اجلديد

علي جمعة وابنته لطيفة في لقطة تذكارية

محمد وناديا أمين املطيط

العارضات بأجمل صورة مع ماركة »Sea ray«.. وصورة تذكارية إلدارة املدرسة مع عدد من الطلبة املتفوقني

سهير علي وناديا الشطي

»Sea ray« لقطة تذكارية مبناسبة إطالق

)أنور الكندري(الشيخ دعيج اخلليفة متوسطا سونيا بلتر وموريسوا دنزالي وحليمة بولند ورشا احلافظ

موريسوا دنزالي متحدثا للحضور

تقدمي رائع من حليمة بولند لفقرات احلفل 

سمير عبدالرزاق يلقي كلمة

من احلضور

الفنانة نسرين الشاذلي تشرح مضامني لوحاتها

)قاسم باشا( السفير السوري بسام عبداملجيد والسفير اليمني خالد شيخ السفير طاهر فرحات يفتتح معرض »رؤى« للفنانة نسرين الشاذلي 

»الجيل الجديد« تكّرم متفوقي الخامس االبتدائي

»Sea ray« عروس البحر« تطلق مجموعتها الجديدة لماركة«

حنان عبدالمعبود
في انطالقة جديدة لشركة عروس البحر املتحدة، 
أقامت الشركة حفال، ضم نخبة من احلضور، على 
 Sea رأسهم الشيخ دعيج اخلليفة، وسفيرة ماركة
ray  رش���ا احلافظ، ونخبة من الشخصيات البارزة 

باملجتمع.
وأقيم احلفل بفندق هوليداي ان، مبناسبة اطالق 
مجموعة جديدة متكاملة ملاركة Sea ray العاملية، وتضم 

مكياج وكرميات عناية بالبشرة، وعطر »مسيج«.
وقدمت فقرات احلف���ل االعالمية حليمة بولند، 
كما ألقى كل من مدير شركة عروس البحر املتحدة 
سمير عبدالرزاق، ومدير املصنع اخلاص باملكياج 
في ايطاليا موريس���وا دنزالي، واملديرة التنفيذية 
املختصة بكرميات العناية بالبشرة سونيا بلتر، كلمات 
عبروا فيها عن سعادتهم باستقبال السوق الكويتي 
للماركة اجلديدة، مشيرين الى الذوق الرفيع للمرأة 
الكويتية في اختيار كل مستحضراتها، ومؤكدين ان 

هذه املاركة ستنال رضاها.

وتضمن احلفل عرضا للمستحضرات، من خالل 
ملسات خبيرة التجميل رش���ا احلافظ، نال اعجاب 

احلضور.

بحضور مراقب امل���دارس العربية باالنابة 
عبدالعزيز الكندري ومدير عام ونائبة رئيس 
مجلس ادارة مؤسسة اجليل اجلديد التعليمية 
عادلة الس���اير ونائبة املدير الع���ام واملديرة 
التنفيذية للمؤسس���ة خالدة املضف ومديرة 
املدرسة مليحة جراغ واملديرة املساعدة بلقيس 

عبداهلل وعدد كبير من اولياء االمور واملوجهني 
ومديرات مدارس التعليم اخلاص، احتفلت مدرسة 
اجليل اجلديد مبتفوقي الصف اخلامس االبتدائي 
في املدرس���ة، حيث وزعت الدروع التكرميية 
والهدايا على الطلبة املتفوقني تش���جيعا لهم 

على استمرار املثابرة والنجاح.

علي جمعة احتفل بتخرج لطيفة

.. ومحمد وناديا تفوقا في »فجر الصباح«

احتفل علي جمع���ة وعائلته بتخرج ابنتهم لطيفة في ثانوية 
فاطمة الصرعاوي وحصولها على ش���هادة تفوق، وتلقت لطيفة 
املباركة والتهاني باملناسبة وأطيب األمنيات بالنجاح الدائم، ووعدت 
لطيفة والديها باستمرار التفوق والنجاح لتحقيق طموحاتها وآمال 

والديها، ألف مبروك وعقبال اجلامعة.

أقام���ت عائلتا املطيط واملمايني حفال مبناس���بة تفوق محمد 
وناديا أمين املطيط في مدرس���ة فجر الصب���اح األهلية، وقدموا 
لهما التبريكات واألمني���ات بدوام التوفيق والنجاح. ألف مبروك 

وعقبال الدكتوراه.


