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يعتذر النائب د.علي 24
العمي���ر ع���ن حضور 
ديوانه يوم غد السبت 
افتتاح  على أن يعاود 
ديوان���ه مع بداية دور 

االنعقاد.

العمير يعتذر
لرواد ديوانيته يعتب���ر مس���اعد رئيس قس���م 

مخالفات مرور مبارك الكبير الرائد 
مبارك محمد الهاجري مثاال في التفاني 
واإلخالص في عمله وذلك لتعامله 
الراقي مع املراجعني وتيسير شؤونهم 
وبشاشته املعهودة في استقبالهم، 

عساك عالقوة.

عساك عالقوة يا الهاجري

راشد بورسلي مكرما أحد الطلبة املتفوقني

الشخصيات الكرتونية شاركت في حفل تكرمي أبناء هندسة املنشآت العسكريةاملشاركات في الرحلة في لقطة تذكارية

مسابقات للحضور

.. وتكرمي ألحد املتفوقني

أحد املتفوقني يتسلم شهادة تقدير

طالبة تتسلم شهادتها من راشد بورسلي

فرحة األطفال املشاركات

نبيل وداليا ووليد حداد وفادي عودة من »ساشا«

أماني العثمان وعالء كلبونة وعبداهلل الفتياني وجاسم العيد

نداء النادي ووفاء صادق

حسن العلي أمام مجلة »موندانيتيه«

)كرم ذياب(يان فردان يفتتح معرض الزفاف الثاني في »سفير مارينا« 

رحلة إلى منتزه مرح الند للمهتديات في »التعريف باإلسالم«
ليلى الشافعي

نظم���ت جلن���ة التعريف باالس���الم 
رحلة للمهتديات اجلدد مع أطفالهن من 
اجلاليات الهندية والفلبينية والسيالنية 
لفرع املنقف النسائي، حيث قمن خاللها 
بزي���ارة العديد من االماك���ن الترفيهية 
والترويحية ومنها منتزه مرح الند في 
منطقة الصباحية، وقد ش���ملت الرحلة 
محاضرة دعوية بعنوان »السعادة في 
االسالم« باالضافة الى تنظيم املسابقات 
الثقافية وتوزيع الهدايا على املهتديات 
وثمنت املشاركات في الرحلة دور اللجنة 
وحرصها الدؤوب، وتواصلها املس���تمر 
معهن لكي تنمو ثقافتهن الدينية وتظهر 
التي تطهرهن  عليهن صبغة االس���الم 
من الضالل وتخرجهن من ظالم الشرك 
والضالل والباطل الى نور االميان واحلق 
واليقني التي يش���ملها الدين االسالمي 

احلنيف.

عروض مميزة بالمعرض الثاني للزفاف في »سفير مارينا«
لميس بالل

استضاف فندق سفير مارينا 
الكويت معرضه الثاني للزفاف في 
»مسرح وصالة الشيخة سلوى 
صباح األحمد«، حيث شهد املعرض 
مشاركة نخبة من املتخصصني 
واملوردين الكويتيني الذين قدموا 
تشكيلة متميزة من املستلزمات 

الرئيسية حلفالت الزفاف.
وقد حظي املعرض بإقبال الفت 
الزواج،  املقبلني على  الزوار  من 
حيث اطلعوا على العروض الفريدة 
التي يوفرها، مبا في ذلك التشكيلة 
املمي���زة م���ن فس���اتني الزفاف 
والسهرات األنيقة، واإلكسسوارات 
واملجوهرات، واملكياج العصري، 
والكوشات، والزينة والديكور، 
ال���ى مجموعة رائعة  باالضافة 
من الزهور املنسقة، الشوكوالتة 
وكعكة الزف���اف، عالوة على ال� 
»دي جي« ومستلزمات اإلضاءة 
والصوت والتصوير، كما يشمل 

املعرض باقات حصرية ورائعة 
لرحالت العسل.

أبوابه من  املع���رض  ويفتح 
العاشرة صباحا وحتى  الساعة 
العاش���رة مساء ويضم أكثر من 

العمر.
ويقدم الفندق جلميع الزبائن 
أيضا عروض زفاف فريدة تشمل، 
على س���بيل املث���ال ال احلصر، 
اإلقام���ة باجلن���اح امللك���ي الى 

20 متخصصا وعارضا كويتيا، 
حيث يتيح للعروس���ني فرصة 
التواصل والتنس���يق مع جميع 
العارضني املتخصصني واحلصول 
على املشورة بكل ما يخص ليلة 

جانب كعك���ة الزفاف املصنوعة 
خصوصا لتعكس شخصية وذوق 
العروس���ني، كما يوف���ر جلميع 
املوردين فرصة مثلى لعرض آخر 
صيحاتهم ومنتجاتهم والتواصل 

عن قرب مع العمالء.
وبهذه املناسبة قال مدير عام 
سفير مارينا الكويت يان فردان 
»يسعدنا أن يلقى املعرض مجددا 
هذا اإلقب���ال والنجاح الكبيرين، 
ونحن حريصون دوما على تقدمي 
عروض مميزة وشاملة لليلة عمر 
مثالية مع ضمان راحة البال التامة 

جلميع عمالئنا«.
اجلدي���ر بالذكر ان »مس���رح 
وصالة الش���يخة سلوى صباح 
األحمد« يتميز مبوقعه الرائع املطل 
على البحر واملساحات الواسعة 
الس���يارات،  املخصصة ملواقف 
انها مجهزة بالكامل بأحدث  كما 
التقنيات والتس���هيالت وتتسع 

لنحو 1500 شخص.

»المنشآت العسكرية« كّرمت المتفوقين من أبناء عامليها

قامت مراقبة العالقات العامة بهندسة املنشآت 
العس����كرية بتكرمي أبناء العاملني املتفوقني دراسيا 
للعام الدراسي املنصرم 2010/2009 واحلاصلني على 
تقدير امتي����از وذلك في حفل أقيم بقاعة املؤمترات 
بفندق موڤنبيك باملنطقة احلرة وحضره املكرمون 

من الطلبة وأولياء أمورهم. وقد أقيم حفل ترفيهي 
للحاضري����ن ومت توزيع اجلوائز على احلضور ثم 
قام مراقب العالقات العامة راشد بورسلي وعدد من 
مراقبي هندسة املنشآت العسكرية بتوزيع شهادات 

التكرمي والهدايا املخصصة للطلبة املتفوقني.


