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بدور اجلاسم متشحة بالعلم الكويتي احتفاال بالتخرج

جولة على املعرض

لطيفة العجيل تطلع على بعض أعمال الطالبات

درع تكرميية من املصممة جواهر للزميل هاني الظفيري

عبدالعزيز املطيريعذاري املطيري

 بدور تخرجت
في »كلورادو ستيت«

احتفلت بدور عيسى محمد 
اجلاس���م بتخرجها في مجال 
احملاس���بة واالس���تثمار ف���ي 
جامع���ة كلورادو س���تيت في 
مدينة فورت كولز بالواليات 
املتحدة االميركية، متش���حة 
بالعلم الكويتي أثناء االحتفال 
مع زميالتها ولم ينسها املكان 
والزمان بلدها الكويت، متمنية 
لكل زميالتها في اجلامعة النجاح 

والتوفيق.

مدرسة أم معبد اختتمت أنشطتها
تح���ت رعاي��ة وح�ض����ور مديرة 
من��طقة الج���ه���راء باإلن�ابة لط�يف��ة 
العجيل ومراقب التع��ليم المتوس���ط 
مح�مد ال�س�ع�يدي أقام��ت مدرسة أم 
المت�وس���طة بنات حفل خت�ام  معبد 

أنشط��ت�ها لهذا العام.
بدأ الحفل بترحيب مديرة المدرسة 
وس���مية الحربي بالحض���ور وقامت 
بافتتاح معرض األنش���طة الذي شمل 
أهم أعمال الطالبات بمش���اركة جميع 

األقسام بالمدرسة.
وتخلل الحفل عرض فقرة موسيق��ية 
»أغنية يادارنا يا دار« من أداء طالبات 
المدرسة وفي نهاية الحفل أقام قسم 
اللغة العربية مش���هدا مسرحيا يبين 
دور المعلمة في دعم األنش���طة لدى 

الطالبات طوال العام.

عبدالعزيز وعذاري نجحا بامتياز

جواهر كّرمت اإلعالميين بالجهراء

أقامت مصممة األزياء وخبيرة التجميل جواهر حفال مبناسبة 
افتتاح أحد محالتها اخلاصة بالتجميل ولوازم املرأة في محافظة 
اجلهراء ضمن نشاطاتها املستمرة حيث أشارت الى انها حترص 
دائما على تقدمي كل ما هو جديد لس���يدات اجلهراء وعلى هامش 
االفتتاح مت تكرمي احلضور واإلعالميني الذين أش���ادوا باملستوى 

الراقي ملستلزمات اجلمال للمرأة العصرية الباحثة عن اجلمال.

احتفل عبدالعزيز خالد املطيري بتفوقه في مدرس���ة عتبة 
بن أبي س���فيان مع ش���قيقته عذاري التي تفوقت باجتيازها 
وجناحها في حفظ احلزب األخير من القرآن الكرمي في الدورة 
التي أقامتها جمعية إحياء التراث اإلس���المي وشاركهما األهل 
واألصدقاء فرحتهما، وبدوره بارك لهما خالهما الزميل م.ضاري 

املطيري.

فنادق سفير الكويت تطلق عروضها الصيفية المميزة
الكويت  تستقبل فنادق سفير 
موس����م الصيف بباقة مميزة من 
العروض واألسعار املخفضة للنزالء 
احملليني وزوار الكويت، وذلك خالل 
الفترة املمتدة بني 1 يونيو وحتى 

10 أغسطس املقبل.
وفي ضوء العروض اجلديدة، 
الثالثة - »س����فير  الفنادق  تقدم 
الفنادق« و»سفير  الدولية إلدارة 
مارينا« و»فندق وريزيدنس سفير 
الفنطاس الكويت« - باقات مغرية 
وخيارات واسعة للنزالء لتجعل من 
عطلتهم الصيفية في الكويت جتربة 
ال تنسى، علما انه ميكن االستفادة 
من العروض خالل أيام األسبوع، 
إفط����ار مجاني،  وتتضمن بوفيه 
وخدمة إنترنت عالي السرعة على 
مدار الساعة. ويدعو فندق سفير 
مارينا الكويت، النزالء وعائالتهم 
لقضاء إجازة عائلية مميزة في أي 
يوم من أيام األسبوع واالستفادة 
من باق����ات العروض الرائعة التي 
يوفرها الفندق، الذي يحظى مبوقع 
استراتيجي على شاطئ البحر في 
واحدة من أرقى املناطق باملدينة، 
ويطل الفندق على العديد من املعالم 
الفريدة للكويت، مبا في ذلك »أبراج 
الكويت« و»املرك����ز العلمي«، كما 
يوفر منفذا مباش����را الى »مارينا 
مول« و»مارينا كرس����نت«. ويقع 
الفندق ضمن مشروع »مارينا« الذي 
يضم عددا من املطاعم واملالعب، مما 
يجعل منه بوابة مثالية لالستجمام 
العائل����ي. وتتميز غ����رف الفندق 
برحابتها، وه����ي مجهزة بأحدث 
اخلدمات التقنية الالزمة، مبا في ذلك 

جهاز تلفزيون مبحطات فضائية 
إنترنت عالية  مختلفة، وخدم����ة 
السرعة على مدار الساعة، وأما نادي 
»كورال ري����ف الصحي« في فندق 
»سفير مارينا الكويت« فهو مجهز 
بالكامل ليقدم مجموعة واسعة من 
اخلدمات، مبا في ذلك التيكواندو 
واأليروبيك، والتدريب الشخصي، 
وهي مصمم����ة إلرض����اء وتلبية 
جميع األذواق، ويوفر النادي أيضا 
دروس سباحة لألطفال وأنشطة 
ترفيهية مصممة خصوصا إلمتاع 
األطفال وعائالتهم. ويقدم »فندق 
وريزيدنس سفير الكويت«، الكائن 
في منطقة الفنطاس، للضيوف خالل 
هذا الصيف جتربة فريدة في أجواء 

مفعمة بالراحة ومعززة مبجموعة 
واسعة من التسهيالت واخلدمات، 
حيث ميكن للضي����وف االختيار 
من بني 150 غرفة، وجناحا وشققا 
فندقية مفروشة تضم استديو، غرفة 
نوم واحدة أو غرفتني، وتشمل الباقة 
إفطار مجانية، مع خدمة  وجبات 
إنترنت الس����لكي عالي السرعة، 
وأجهزة تلفزيون بشاشات مسطحة، 
ومشغل »دي ڤي دي« ومطبخ صغير 
)في األجنحة والشقق الفندقية(.

الفندق لضيوفه أيضا  ويوفر 
مطعمني يقدمان أشهى األطباق، مع 
حمام سباحة ميكن التحكم بدرجة 
حرارته، ون����اد للياقة، فضال عن 
ش����اطئ خاص مميز، حيث يركز 

الفندق دائم����ا على توفير جتربة 
فندقية فريدة لكل ضيف، باالضافة 
الى خدمات عالية اجلودة، كما ميكن 
أيضا ترتيب رحالت خاصة بالقارب 
عند الطلب. ومع دخول الصيف، 
يوفر فندق »سفير الدولية إلدارة 
الفنادق« أجنحة وعروض استجمام 
فريدة للمسافرين من رجال األعمال 
والسياح، فعند حجز أحد أجنحة 
الفندق قبل نهاية يوليو، سيحصل 
الضي����وف على خصم بقيمة %50 
في مطعم »سي بريز«، كما ميكنهم 
العروض الصيفية  االستفادة من 
اخلاصة بخدم����ة ترتيب احلفالت 
واملناسبات اخلارجية في »خيمة 

اللؤلؤة«.


