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13 فائزًا في األسبوع الثاني وعروض مستمرة وجوائز من برجر كنج
أق����ام مطعم »برج����ر كنج – 
الكويت« أروع العروض الشائقة 
على اإلط����الق قدم م����ن خاللها 
الفرص للعديد من الزبائن بربح 
جوائز قيمة وذلك في 4 سحوبات 

أسبوعية.
وأجري����ت ه����ذه الع����روض 
لألسبوع الثاني األربعاء املاضي 
في مطعم برجر كنج الكائن في 
الساملية – ش����ارع البالجات في 
أجواء مميزة تخللها املرح، حيث 
مت السحب الثاني على 13 جائزة 
قيم����ة وذلك ف����ي حضور ممثل 
وزارة التجارة والصناعة املفتش 

التجاري جاسم الهاجري.
وتخل����ل احلفل املوس����يقى 
الرائع����ة واملس����ابقات املتنوعة 
للكبار والصغار وجوائز فورية 
جلمي����ع املتواجدين في املطعم، 
كما قامت شخصيات برجر كنج 
احملببة لدى أطفالنا األعزاء كيد 
فيد )KidVid( مبشاركة األطفال 
في املسابقات وتقدمي الهدايا لهم، 
ما أضفى على اجلو روح البهجة 
والس����عادة. وأعلن بع����د انتهاء 
الس����حب عن اجلوائز وأس����ماء 
الفائزين وهي كالتالي: شاش����ة 
ال س����ي دي 52 بوصة وربحتها 

شاش����ة ال س����ي دي 32 بوصة 
وربحها مصعب الكندري.

وميكن االشتراك بالسحوبات 
األسبوعية عند شراء وجبة امليجا 
)GO MEGA( م����ع س����اندويش 
املشروم ش����تيك هاوس اجلديد 
أو مع أي ساندويش حتصل على 
كوبون يخولك الدخول الى السحب 

األسبوعي.

بخش، الب توب توشيبا وربحه 
فهد حيدر أمني، الب توب توشيبا 
وربحه محمد عبداهلل مال اهلل، آلة 
رياضية من جو سبورت وربحها 
احمد هادي سفاح، آي بود وربحه 
احمد عيد املطيري، آي بود وربحه 
محمد عقيل حسن بوحمد، رحلة الى 
دبي لشخصني مع اقامة ملدة يومني 
وربحها حامد محمد اس����ماعيل، 

هنادي عطي����ة الفضلي، آي فون 
ادهام الشمري، الب  وربحها بدر 
توب توشيبا وربحه حيدر احمد 
حاجي حسني، آلة رياضية من جو 
سبورت وربحها عبداهلل احلربي، 
قسيمة شرائية بقيمة 200 دينار 
وربحها سليمان يوسف احلمدان، 
قسيمة شرائية بقيمة 200 دينار 
وربحها داود عيس����ى عبدالرضا 

جانب من احلفل املوسيقي في »برجر كنج«

فرح تفّوقت
 ودخلت »الطب«

تقدم ف����ؤاد حامد عبدالقادر 
احلمود وأفراد أس����رته بأجمل 
التهاني والتبري����كات البنتهم 
ف����رح داعيا لها املولى عز وجل 
ان يحفظها دائم����ا والى األمام 
لنجاحها الباهر وحصولها على 
درجة االمتياز مع مرتبة الشرف 
وبنس����بة 99.6% وتخرجها في 
أكادميية اإلبداع األميركية وقبولها 
الف����وري بكلية الطب – جامعة 
الكويت متمنني لها دوام التميز 
والتفوق. ألف مبروك وعقبال 

التخرج في كلية الطب.

فرح فؤاد

متابعة من الطالبات لفقرات احلفل

لقطة تذكارية للمشاركني في األمسية املوسيقية في شيراتون الكويت

.. وفرحة بشهادات التخرج

الطالبات يعزفن على البيانو

م.مدحت لويس أنور يتسلم درعا تكرميية نظير جهوده في خدمة الدارسني الكويتيني

أحمد املعوشرجي وسارة البلوشي مع جدتها ووالدتها مرمي وخالتها ابتسام في لقطة تذكارية

أحمد املعوشرجي مباركا البنة شقيقته سارة البلوشي

المعوشرجي احتفل بتخّرج سارة في »قرطبة«

وس���ط فرحة األهل واألصدقاء 
الش���خصيات  وبحضور لفيف من 
املرموقة احتفل أحمد املعوش���رجي 
عضو املجلس البلدي بتخرج سارة 
البلوشي ابنة شقيقته بثانوية قرطبة 
وقدم اجلميع أجم���ل التهاني وأرق 
التبريكات لسارة البلوشي وزميالتها 
اخلريجات متمنني لهن دوام التوفيق 
والنجاح. ألف مبروك يا سارة وعقبال 

اجلامعة.

طلبتنا في القاهرة يكرمون
 المعهد العالي للدراسات المتطورة

قدم كل من سعيد مبارك الهاجري ونايف الهاجري 
ومبارك رجا درع الشكر لرئيس مجلس ادارة املعهد 
العالي للدراسات املتطورة بالهرم م.مدحت لويس أنور 
على ما قدمه من جهد ملموس جتاه الطلبة الكويتيني 
أثناء االختبارات، والشكر موصول للكادر التعليمي 
الذي بذل اجلهد الكبير لطلبتنا الدارسني في القاهرة 

أثناء االختبارات السنوية.

»شيراتون الكويت« يرعى أمسية 
طالبية للعزف على البيانو

إميانا منه بدعم املواهب الطالبية قام فندق شيراتون 
الكويت برعاية أمسية موسيقية للعزف على آلة البيانو 
من تنظيم ليلى مسلم خريجة املعهد العالي للفنون 
املوسيقية في الكويت، حيث أبدع الطلبة خاللها بتقدمي 
املقطوعات املوس���يقية ألبرز الفنانني العامليني ومن 
بينهم م���وزارت وبيتهوڤن وياني واألخوان رحباني 

وغيرهم الكثير.
استمتع احلضور الذي غصت به قاعة الكريستال 
من أهالي الطلبة وأصدقائهم وأشادوا باملستقبل املشرق 

للفنانني الصغار.

سارة البلوشي

روضة الورود اختتمت أنشطتها بتخريج كوكبة من أطفالها
اختتم���ت روضة الورود في 
منطق���ة الفرواني���ة التعليمية 
نش���اطها احلافل واملميز للعام 
الدراسي احلالي من خالل إقامة 
حفل تخري���ج دفعة من أطفالها 
وقد أشرفت على تنظيمه مديرة 
الروضة طيبة التورة مبشاركة 
الس���يد  أمل  املديرة املس���اعدة 

واملشرفة الفنية واملعلمات.
اشتمل احلفل الذي حضرته 
أمه���ات اخلريجني عل���ى كلمة 
للمديرة التورة هنأت فيها األطفال 
وأولياء أمورهم وأشادت بجهود 
أسرة الروضة من الهيئتني اإلدارية 
الكبيرة  والتعليمي���ة واجلهود 
واملخلصة الت���ي بذلت من اجل 
التعليمية وأداء  تنفيذ اخلطط 
الرسالة التربوية وفقا للتطلعات 
املنشودة، كما أشادت في كلمتها 
بتعاون أولياء األمور وحرصهم 
الكامل على إجناح خطة الروضة 
في االلتزام بحضور أطفالهم في 
التي تسبق العطل وأيام  األيام 
اخلميس، ثم توال���ت بعد ذلك 
فقرات احلفل التي اشتملت على 
فقرات شعبية ووطنية وتربوية 
معبرة الى جانب توزيع شهادات 
التخرج على براعم الورود وتكرمي 
األمهات املتعاون���ات واألطفال 
الفائزين باملراكز األولى وتكرمي 
املعلمات من قبل املديرة التورة 
فيما بادرت مجموعة من األمهات 
واملعلمات وبلمسة وفاء وعرفان 
الت���ورة تقديرا  املديرة  بتكرمي 

جلهودها ومتيزها.

املديرة طيبة التورة ومجموعة من األطفال اخلريجني احملتفى بهم

.. ومتابعة لفقرات احلفل من التورة واملديرة املساعدة أمل السيد

براعم الورود وفرحة التخرج بروح وطنية


