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الس���ابق 24 النائب  يحتف���ل 
حسني براك الدوسري بزفاف 
ابن أخيه م.حسني هادي وذلك 
مساء اليوم االثنني في ديوانه 
الكائ���ن مبنطق���ة الفحيحيل 
الفحيحيل  مقابل مستوصف 

التخصصي.

زفاف الدوسري اليوم االثنني

توجيه »الفرنسية« بالفروانية يكّرم سونيا محمد

»معجزة الشفاء« تشارك أهالي الشهداء 
يومهم الترفيهي بنادي الضباط

»الشباب والرياضة« تنظم برنامج »األوتوكاد« لموظفيها

نظمت الهيئة العامة للش���باب والرياضة برنامج 
الرسم الهندس���ي )االوتوكاد( ملوظفي قطاعاتها في 
الفت���رة من 10 - 14 اكتوبر املاضي، واش���ترك به 12 
متدربا وحاضر فيه م.مازن النجار واش���رفت عليه 

مشرفة التدريب بالهيئة باسمة العبيد.
ويهدف البرنامج الى التعرف على طرق واساليب 
الرسم الهندسي باس���تخدام برنامج االوتوكاد وهو 
اقوى واحدث برنامج للرس���ومات والتصاميم ذات 

الطابع الهندسي املعماري التي يتم استخدامها عامليا 
وقام نائ�����ب مدير عام الهيئة لشؤون الشباب جاسم 
يعقوب ب�����توزيع ش���هادات التقدير على مجتازي 

البرنامج.

تتواص���ل الرعاي���ة املميزة 
الشفاء  لشركة عس���ل معجزة 
لألنش���طة االجتماعي���ة، وفي 
هذا اإلطار رع���ت يوما ترفيهيا 
مخصصا ألهالي الشهداء في نادي 
ضباط اجليش ضم حشدا كبيرا 
من ضب���اط اجليش وعائالتهم 

برتب مختلفة.
الشهداء  أبناء وأسر  وقضى 
يوم���ا ترفيهي���ا جمي���ال حيث 
استمتعت األسر باألنشطة التي 
أع���دت من مس���ابقات رياضية 
وثقافية اشترك فيها جميع األبناء 
األلفة  واألسر. واتسمت بطابع 

واملودة بني جميع األس���ر املش���اركة، ومت توزيع 
جوائز قيمة على الفائزين وسط تشجيع اجلمهور، 
وكعادتها قدمت شركة معجزة الشفاء هدايا مميزة 

إلى املتسابقني والفائزين في املسابقات.
وأعرب مدير الشركة محمد املجددي عن سعادته 
بنجاح هذه الفاعلية، التي أدخلت البهجة والسرور 

على جميع احلضور وتقدمي فقرات 
متنوعة تناس���ب جمي���ع الفئات 
العمرية، في ج���و ربيعي جميل 
أمتع اجلميع، مش���يدا بالترحاب 
الكبي���ر الذي حظيت به ش���ركة 
»معجزة الشفاء« من قبل األسر، 
وإدارة نادي ضباط اجليش الذين 
تعاونوا من خالل تسخير جميع 
الفاعلية  اإلمكانيات إلخراج هذه 
بشكل جميل ينال إعجاب اجلميع، 
مؤكدا أن البرنامج الترفيهي الذي 
اع���د ألس���ر الش���هداء كان حافال 
باملفاجآت واألنش���طة التي بهرت 

جميع املشتركني.
من جانبهم أش���اد املشاركون من اسر الشهداء 
بالي���وم الترفيه���ي معبرين عن بالغ س���عادتهم 
وسرورهم بهذه الفاعلية، مؤكدين حرصهم البالغ 
على املش���اركة في األنش���طة التي تقدمها شركة 
»معجزة الشفاء« والتي تزيد من أواصر التعارف 

والترابط بني األسر.

»تبي تاكل خلها أون الين«!

سفير إنترناشيونال يستضيف ليلة المأكوالت البحرية في »سي بريز«
يس����تضيف فندق »س����فير 
انترناشيونال« مساء كل خميس 
ليلة املأكوالت البحرية في مطعم 
س����ي بريز، وذلك من الساعة 7 
مساء وحتى 11 ليال، حيث يقدم 
فيه����ا لزواره مأك����والت بحرية 

طازجة من صيد اليوم نفسه. 
ويعتبر مطعم »س����ي بريز« 
مثاليا لعشاق الطعام البحري كونه 
يطل من الطابق 19 في فندق سفير 
إنترناشيونال الكويت على أبراج 
الكويت وشارع اخلليج العربي. 
املأكوالت  تشكيلة واس����عة من 
البحرية الش����هية يقدمها مطعم 
»سي بريز« لضيوفه، وتتنوع بني 
القريدس والكركند والسلطعون، 
الطازجة  أنواع االسماك  وأشهر 
مثل الهامور والسنابرس، والتي 
يحضرها أمهر الطهاة حسب رغبة 
الضيوف. ومتتاز ليلة املأكوالت 
البحرية بغناها وتنوع أطباقها 
الشهية التي تضم مختلف أصناف 
املأكوالت البحرية الطازجة، والتي 
يقدم إل����ى جانبها باق����ة رائعة 

فيتجلى في مطعم »سي بريز« 
حيث متتزج مياه اخلليج بزرقة 
السماء في لوحة بديعة تضفي 
على النفس الصفاء والطمأنينة 
خالل الوجبات الثالث. والننسى 
خيمة اللؤلؤة حيث املكان األنسب 
إلقام����ة حفالتكم ومناس����باتكم 
السعيدة وذلك مبساحتها الكبيرة 
»1450 مترا مربعا« وديكوراتها 
األنيقة وموقعها املميز على شارع 

اخلليج.

توفر غ����رف الفن����دق وأجنحته 
املكان األمثل لإلقامة وذلك لتميزها 
باملساحات الرحبة ووسائل الراحة 
املتعددة باإلضاف����ة إلى اإلطاللة 
اخلالب����ة عل����ى أب����راج الكويت 
واخلليج العربي. ولراحتكم على 
مدار اليوم فقد مت تزويد النادي 
الصحي وحمام السباحة الرحب 
التي تتناس����ب مع  بالتجهيزات 
النزالء واحتياجاتهم.  متطلبات 
أما كرم الضيافة وس����حر املنظر 

إلى 4 مساء لدى مطعم »سي بريز« 
والتي متثل فرصة رائعة لاللتقاء 
باألصدقاء واألقارب والتمتع بأشهى 
األطباق من املطبخ العاملي.  يعتبر 
فندق سفير إنترناشيونال مبوقعه 
القريب من مركز املدينة من أعرق 
الفنادق في الكويت وذلك لتاريخه 
الطويل وخبرة إدارته وموظفيه 
في استضافة أهم األحداث وأكبر 
الش����خصيات على مدى سنوات 
طويلة من التميز واألصالة حيث 

ومتنوعة من الس����لطات الغنية 
باخلض����راوات والتوابل، وميكن 
للضيوف أن يخت����اروا مكونات 
طبق السلطة املفضل لديهم. كما 
سيقدم مطعم »سي بريز« بوفيها 
متنوعا من احللويات، مثل الكعك 
وحلوى البودينغ والكاتو والفطائر 
احملالة. وميكن لضيوف »سفير 
إنترناشيونال« أيضا التمتع بوجبة 
الظهيرة التي يقدمها الفندق في كل 
يوم جمعة بني الساعة 11 صباحا 

محمد الخالدي
أقام مكتب التوجيه الفني للغة الفرنس���ية 
مبنطقة الفروانية التعليمية حفال لتكرمي املوجهة 
الفنية سونيا محمد مبناسبة انتهاء فترة عملها 
في الكويت بعد رحلة جناح دامت ألكثر من 30 
عاما قضتها في خدمة العملية التعليمية، وخرجت 
خاللها أجياال تلو أجيال من أبناء الكويت الذين 
يدينون لها بهذا الفض���ل الكبير. حضر احلفل 
مديرة منطقة الفروانية التعليمية يسرى العمر 
ومدير الشؤون التعليمية أنور العنجري واملوجه 

العام لالجتماعيات عبدالعزيز العصفور واملوجه 
األول للغة الفرنس���ية أنور الكندري وعدد من 
املوجهني الفنيني واملعلمني، وقد أشادت مديرة 
املنطقة يس���رى العمر بجهود األستاذة سونيا 
محمد وأثنت على عطائها وتفانيها بالعمل طوال 

فترة عملها.
 ومتن���ت لها التوفيق والنج���اح في حياتها 
املقبلة، كما أش���اد بها مدير الشؤون التعليمية 
أنور العنجري مؤكدا على فضلها ومساهماتها 

في العملية التعليمية.

طلب الطعام عن طريق االنترنت سيكون غير 
شكل من www.ieatonline.com، مع ميزة االختيار 
من افضل 8 مطاعم في الكويت، تستطيع ان تنتقي 
وجبتك املفضلة في اي م���كان انت فيه،عروض 
خاصة، ميزات جديدة، سمها ما شئت كل هذا على 
موقع تبي تاكل خله���ا اون الين، بانتظار طلبك 
ملا حتب من اصناف الطعام سواء كان يابانيا او 
لبنانيا او غيرهما ميكنك ان تطلب عدة اصناف من 
املطاعم الثمانية املوجودة لدينا في نفس الوقت، 
اي ان ميزة التعدد متوافرة في هذه اخلدمة وعالوة 
على هذا � يصلك الطلب متضمنا جميع االصناف 
ضمن فاتورة واحدة. اختر السلطة من ايام زمان، 
واملأكوالت اليابانية اللذيذة من ساكورا، وتشكيلة 
طازجة من اس���ماك البحر جتده���ا في النوخذة، 
وتأتيك الباستا والبيتزا من صفوة مطاعم ايطاليا 
»فياجيو«، واملأكوالت الفارسية امللكية جتدها في 
»شبيستان«، وحملبي شرائح الستيك املشوية من 
»ريب آي«، ومطعم »االحمدي« يقدم لك تشكيلة 

فاخرة من املأكوالت العاملية، اما االطفال فلديهم 
قائمة طعام صنعت م���ن أجلهم، ميكنك اآلن ان 
تنشر سحر املطاعم في اي مكان سواء في روبي 
تيوزداي وتناول افضل بيتزا نرويجية من بيبيس 
بيتزا. اطلب طعامك عن طريق االنترنت عن طريق 
الدخول الى www.ieatonline.com واتبع اخلطوات 
التالية: قبل الطلب، عليك ان تسجل دخولك بهوية 
املستخدم وكلمة املرور »ميكنك انشاؤها بسهولة 
عن طريق تس���جيلك باملستخدم اجلديد«، اختر 
املنطقة التي ترغب ان تتس���لم فيها طلبك، اختر 
وجبتك املفضلة من اي مطعم »ميكنك ان تطلب 
من جميع املطاعم في نفس الوقت«، اضفهم الى 

عربة التسوق واستمتع بوجبة شهية.
واس���تخدم االنترنت اآلن وعّيد واحتفل معنا 
باخلدمة اجلديدة لطلب الطعام اون الين مع مطاعم 
كراون بالزا وروبي تيوزداي وبيبيس بيتزا، انها 
حقا خدمة جديدة من مطاعم مميزة نحن بانتظارك، 

ما عليك سوى ان تضغط على الزر.

مدير الشؤون التعليمية أنور العنجري يكرم املوجهة الفنية سونيا محمد

املوجه العام لالجتماعيات عبدالعزيز العصفور واملوجه الفني األول للغة الفرنسية أنور الكندري خالل احلفل

هدايا من معجزة الشفاء للحضور

جاسم يعقوب مكرما إحدى املشاركات

التخضير في روضة »اخلزامي« زهرات »اخلزامي« تشارك في أسبوع التخضير

متابعة من اداريي »الشباب والرياضة« لبرنامج الدورة محمد قاسم املجددي

هدية العمر لليلة العمر
من »شاطئ النخيل« غير

ليلة الزفاف في فندق ومنتجع ش���اطئ النخيل ليلة من ليالي 
العمر، وذكرى ال تنسى بجميع تفاصيلها الكبيرة والصغيرة، ابتداء 
من قاعة »جاوى« للحفالت التي تتميز بالتس���هيالت واخلدمات 
املتعددة، مما يجعلها املكان األنسب إلقامة حفالت الزفاف بتصميمها 

االستثنائي والتي تستوعب أكثر من 500 شخص.
وليكتمل احلفل ولتكتمل الفرحة معنا ندعوكم الختيار هدية 
العمر لليلة العمر من رحلة لش���خصني مع اقامة رومانسية ملدة 
ليلتني في فندق ومنتجع جال الفجيرة، كوش���ة، تصوير الڤيديو 
والفوتوغ���راف أو دي جي���ه باإلضافة إلى باق���ة النخيل املميزة 
واملقدمة لكل عروسني شاملة لقائمة طعام غنية مع ركن من أركان 
الطهي املباشر، كعكة زفاف مميزة وفق اختياركم، إقامة في جناح 
فاخر، فطور ش���هي في مطعم »البامليري«، غداء مميز في مطعم 
»املهلب« للمأكوالت البحرية ذي اإلطاللة املباشرة على البحر، عشاء 
رومانسي في مطعم »طاجني« املغربي، وجلسة مساج للعروسني 
في »األوركيد سبا« على أعلى مستوى من الراحة والرفاهية لتضفي 

على مناسبتكم طابعا خاصا. 
جدير بالذكر ان عروض ليلة الزفاف في فندق ومنتجع شاطئ 
النخيل سارية األجل حتى 31 ديسمبر 2010 ليستمتع كل عروسني 
بأجمل حلظات العمر انطالقا من فندق ومنتجع ش���اطئ النخيل 

لتكون هدية العمر لليلة العمر.

روضة الخزامى احتفلت 
بـ »أسبوع التخضير«

ضمن االنشطة التي تنظمها روضة 
اخلزامى مبنطقة الفروانية التعليمية 
اقامت الروضة حفال مبناسبة اسبوع 
التخضير وذلك برعاية مديرة الروضة 
ماجدة حجي، وتخل���ل احلفل عدة 
انشطة من أبرزها قيام االطفال بزراعة 
الزهور وريها، وحضر احلفل كل من 
وكيلة املدرسة هناء بهبهاني واملشرفة 
عيدة الرشيدي ونوال الباذر وعدد 

من املعلمات وأولياء األمور.


