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تهاني الفضلي تفوقت في ثانوية برقان

حققت الطالبة تهاني فيصل الفضلي 
تفوق���ا مميزا على طالبات الصف الثاني 
عشر في ثانوية برقان للبنات، وتألقت 

تهاني على مسرح املدرسة هي وزميالتها 
اخلريجات، وتلقت تهاني املباركة من األهل 
واألصدقاء. ألف مبروك ومنها للجامعة.

الشيخة فريحة األحمد ومديرة املنطقة التعليمية بدرية اخلالدي تكرمان تهاني الفضلي

مروة ومحمد ومنار وعلي
تفوقوا وتميزوا

احتفل عمر علي حماد واسرته بنجاح ابنائهم، حيث جنحت 
م����روة في الفصل االول في كلية التج����ارة � اجنليزي، وبنجاح 
شقيقها محمد وانتقاله الى املرحلة الثانوية ومنار التي جنحت 
وحصلت على الشهادة االعدادية وعلي الذي تفوق في الصف الرابع 
االبتدائي، وشاركهم  االهل واالصدقاء فرحتهم ومتنوا لهم دوام 

النجاح والتفوق، الف مبروك وعقبال التخرج في اجلامعة.

علي عمر

محمد عمر

منار عمر

مروة عمر

صيف ممتع 100% وعرض %50 
خصمًا للعودة في »موڤنبيك البدع«

للقضاء على موجة احلر التي جتتاح 
املدينة، يقدم فندق ومنتجع البدع عرضه 
املنعش »صي����ف ممتع 100%« وعرض 

50% خصما للعودة مجددا.
الفندق  احجزوا غرفة اآلن بأسعار 
املعلنة واحصلوا على قسائم تخولكم 
االس����تفادة من خصم يصل حتى %50 
على فاتورة الغرف لدى الزيارة املقبلة 
خالل هذا الصيف، يستمر هذا العرض 

حتى10 سبتمبر املقبل.
جهز أمتعتك واستمتع بلذة الصيف 
أن����ت وعائلتك فقط مع فندق ومنتجع 

موڤنبيك البدع كويت!
فقط لدى سبا فندق ومنتجع موڤنبيك 
البدع ميكنك االستمتاع بأفضل العالجات 
ب����ن األصالة  التي جتمع  الطبيعي����ة 
واملعاصرة باس����تخدام مستحضرات 
وكرميات من ماركات عاملية تعتمد على 

خبراء مدربن على أعلى مستوى.
بعض من عروضنا الصيفية: عالجات 
خاصة بالوجه، تشمل خصما 40% على 
ايليمس اخلاصة  جميع مستحضرات 

بالوجه.
وعالجات خاصة باليدين، تش����مل 
عالج����ا خاصا باليدي����ن والقدمن ملدة 
س����اعتن و20 دقيقة مع تركيز عميق 
على إزالة اخلاليا امليتة واملستحضرات 

املنعمة للبشرة.
عالجات للتخلص من التشنج، من 
خالل حمام األعشاب »حسب اختياركم« 
للتخلص من التشنجات واإلرهاق، تدليك 
بواسطة احلجارة البركانية الساخنة التي 
توضع على مواطن األلم للتخفيف من 
حدة التوتر الناجت عن تشنج العضالت. 
النتعاش دائ����م ومظهر متج����دد لهذا 

الصيف.


