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»شيراتون« يشارك في حملة ترشيد استهالك الكهرباء المطيري يعتذر لرواد جديد جبنة الفشكيري.. نكهات الزيتون والبربيكيو والفلفل

ديوانيته في الصيف

امتياز لـ »هنية«
 في األول االبتدائي

يعتذر س���عران فهد سعران 
املطيري عن عدم استقبال رواد 
ديوانيته في منطقة اش���بيلية 
والتي يستقبل فيها اخوانه رواد 
الديوانية كل ثالثاء، وذلك خالل 
فترة العطلة الصيفية، على ان 
يعاود اس���تقبالهم بعد انقضاء 

العطلة.

احتفلت هنية فايز مناحي 
العنزي بتخرجها بتقدير امتياز 
في الصف األول االبتدائي من 
مدرسة اجلهراء األهلية، وقد مت 
تكرميها من قبل إدارة املدرسة، 
وتلقت هنية التهاني والتبريكات 
من األهل واألقارب واألصدقاء 
بهذه املناس���بة اجلميلة، ألف 
مبروك يا هنية وعقبال الشهادة 

اجلامعية.

أطلقت ش���ركة مسعد 
احملدودة موزع���و أجبان 
الفش���كيري ف���ي الكويت 
أصنافا جدي���دة من جبنة 
مثلثات الفشكيري بنكهاتها 
الثالث )الزيتون األخضر 
والفلف���ل  والبربيكي���و 

احلار(.
وقد أقامت شركة مسعد 
احمل���دودة حمل���ة تذوق 
للجمهور ف���ي الكويت في 
املارينا م���ول، مول 360، 
وقد القت جبنة الفشكيري 
بالنكهات اجلديدة استحسان 
اجلمهور حيث انها تناسب 
مختلف األذواق، ويؤكد مدير 
قطاع األجبان في الشركة 
رياض العطري ان منتجات 
الفكشيري تس���عى دائما 
إلرضاء ذوق اجلماهير، كما 
الى وجود األصناف  أشار 
اجلدي���دة ف���ي اجلمعيات 
التعاونية وفروعها كما في 
األسواق املركزية اخلاصة، 
العطري ثقة  وكذلك شكر 
اجلمه���ور عل���ى والئه���م 

ملنتجات الفشكيري.

التوعية البيئية. نذكر منها على س���بيل املثال، 
مشاركة الفندق السنوية في احلملة العاملية »ساعة 
األرض« وذلك من خالل اطفاء األضواء في األماكن 

العامة وغرف الضيوف ملدة ساعة واحدة.

ح���رص فندق ش���يراتون الكوي���ت وفندق 
فوربوينتس شيراتون الكويت على مشاركتهما 
في احلمل���ة الوطنية التي أعلن���ت عنها وزارة 
الكهرباء واملاء مؤخرا لترشيد االستهالك الكهربائي 

خالل فترة الصيف.
وقد أكد املدي���ر اإلقليمي واملدي���ر العام في 
فندق شيراتون الكويت فهد أبو شعر ان الفندق 
يتبع تعليمات واجراءات صارمة في كل مرافقه، 
وذلك من خالل تخفيض االستهالك الكهربائي في 
بهو الفندق، واملمرات العامة، وتخفيض اإلنارة 
اخلارجية اضافة الى تقليص التكييف في األماكن 

غير الشاغرة.
وقد قام فندق الشيراتون ايضا بحملة توعوية 
من أجل توفير الطاقة من خالل رس���ائل خطية 
وجهت جلميع الزبائن والضيوف الذين يرتادون 
الفندق اضافة الى الصقات اعالنية وضعت في 
البهو لتشجيع اجلميع على االنضمام الى هذه 

احلملة ملساعدة دولتنا الكويت احلبيبة.
وقد جاءت مشاركة الفندق باحلملة الوطنية 
لترش���يد الكهرباء انطالقا من استراتيجيته في 
أهمية التفاعل االجتماع���ي ودعمها على جميع 
األصعدة. وقد س���بق ان شارك فندق شيراتون 
الكويت وفندق فوربوينتس شيراتون الكويت 
بالكثير من احلمالت املشابهة والتي هدفها نشر 

فهد ابوشعر

.. وبالزيتون االخضر

تذوق جبنة الفشكيري بنكهاتها املتنوعة

الذ طعم

سعران املطيري

هنية فايز
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»عالم القصص والحكايات« في روضة الكفاح

انطالق نادي سعد االجتماعي الصيفي بمدرسة التكامل العالمية
محمد راتب

أقام���ت روضة الكف���اح معرض 
»عالم القصص واحلكايات بني الواقع 
واخليال«، وذلك حتت رعاية مراقبة 
ري���اض األطفال زكية أبل واملوجهة 
العامة لرياض األطفال سلوى العميري 
الفنية األول���ى ملنطقة  واملوجه���ة 
الفرواني���ة التعليمية وداد املكيمي 
وبإشراف مديرة الروضة منى اجلاسر 
واملوجهة الفنية ابتس���ام اجلناعي 
وبحضور املوجهات الفنيات ومديرات 

منطقة الفروانية التعليمية.
ن���ال املعرض واألنش���طة  وقد 
املصاحبة استحسان اجلميع، الذين 
أثنوا على عمل معلمات روضة الكفاح 

فكان عمال جماعيا متميزا.

»التعليم األهلي« 
كرمت فهد الغيص

بحض���ور مدير ع���ام اإلدارة 
العامة للتعلي���م اخلاص محمد 
الداحس ومدير الشؤون اإلدارية 
واملالية عب���داهلل الوهيب قامت 
مس���اعد املدير العام ملؤسس���ة 
التعليم األهلي ومراقبة املدارس 
األجنبي���ة نادي���ة حامد بتكرمي 
الوكيل املساعد للتعليم اخلاص 
الغي���ص تكرمي���ا له على  فهد 
تشريفه ورعايته حلفل خريجي 
مدرسة اخلليج اإلجنليزية للعام 

الدراسي 2010/2009.

في مؤمتر صحافي عقد في فندق »هوليدي ان« أقامته 
ش���ركة اجناز مبناس���بة افتتاح نادي سعد االجتماعي 
الش���امل الصيفي، حيث قال عبدالرحمن الرش���يدي ان 
النادي يخدم شريحة الش���باب واألطفال من اجلنسني 
خالل العطلة الصيفية وان النادي على استعداد لتدريب 
الش���باب على جميع األلعاب الرياضية وتثقيفهم دينيا 
وتربويا، وقال مدير البرامج يوس���ف العلي ان النادي 
أعد خطة برامج وأنش���طة متطورة من خالل الرحالت 
اخلارجية والداخلية بحيث يشاهدون املعالم السياحية 
داخل الكويت مبنظور آخر مع اقامة املسابقات املتنوعة 
تباعا م���ع توزيع الهدايا واجلوائ���ز عليهم طوال فترة 
النادي، وأضاف مدير العالقات العامة بالنادي ابراهيم 
اخلليفي ان الن���ادي يقع في مدرس���ة التكامل العاملية 
بضاحية صباح الس���الم وهو يخدم جميع األعمار من 
مرحلة احلضانة الى مرحلة الش���باب، وتوجه بالشكر 

الى رجال اإلعالم على حضورهم املؤمتر.

أبل والعميري واملكيمي واجلاسر واجلناعي في روضة الكفاح

ترحيب بضيوف روضة الكفاح

الفتيات يتابعن برامج النادي املتحدثون في املؤمتر الصحافي النطالق نادي سعد

املعلمات مع الطالبات املشاركات لقطة تذكارية لعدد من املشاركني بالنادي

درع تكرميية لفهد الغيص لرعايته حفل خريجي مدرسة اخلليج اإلجنليزية


