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العم���ل  يس���تقبل فري���ق 
ف���ي منتجع صح���ارى كويت 
ضي���وف املنتجع ف���ي أجواء 
حافلة بالرفاهية والفخامة، على 
الفخمة، حيث  الڤيالت  صعيد 
الراحة واخلصوصية واالطاللة 
الفريدة على املسطحات العشبية 
اخلضراء ملالعب الغولف، حيث 
يتمتع نزالء الڤيال باس���تخدام 
مركز اللياقة البدنية والس���با 
وأحواض الس���باحة والساونا 
التنس  واجلاك���وزي ومالعب 
اقامتهم  واالس���كواش خ���الل 
باملنتجع في حني تقدم مطاعم 

املنتجع أش���هى املأكوالت وفقا 
ملعايير اجلودة العاملية، باإلضافة 
الى التس���هيالت التي توفرها 
قاعات االجتماعات واالحتفاالت 
املجهزة بأح���دث املعدات. وقد 
أصبح املنتج���ع مؤخرا املكان 
املفض���ل إلقامة الش���خصيات 
العاملية عند زيارتهم للكويت.

ويقول حسان بايرلي مدير 
عام املنتجع ان مفهومنا للضيافة 
ان يتجاوز موظفونا مستوى 
الرضا ال���ذي يتوقعه ضيوفنا 
عند تواجدهم في جميع مرافق 

املنتجع.

بعد عملية جراحية ناجحة 
تقدم عباس البلوشي بالشكر 
والتقدير إلى رئيس واعضاء 
بنك اخلليج الذين قاموا بسداد 
تكلفة العملية اجلراحية، من 
ناحية أخرى ش���كر البلوشي 
مدير عام شؤون مجلس إدارة 
اخلليج فوزي الثنيان ومحمد 
املباشر رئيس اخلدمات وهشام 
البعيجان املدير التنفيذي وعلي 
الثويني مدي���ر األمن في بنك 
اخلليج على وقوفهم املشرف 

أثناء إجراء العملية.
كما شكر البلوشي مس�����اعد 

م����دير ع�����ام نادي املصارف اعضاء مجلس إدارة نادي املصارف 
واعضاء اللجنة االجتماعية.

كذلك ش���كر البلوشي ادارة مستشفى دار الشفاء على املعاملة 
احلسنة وحسن التعامل اثناء وجوده في املستشفى كما مت تكرمي 

د.حسام عبدالرازق � استشاري واستاذ اجلراحة العامة.

نظم����ت ثانوية دعيج الس����لمان � بنني في منطق����ة مبارك الكبير 
التعليمية لقاء تنويريا لطلبة الصف العاشر حيث رحب مدير املدرسة 

عايض السهلي بالطلبة وهنأهم بالعام الدراسي اجلديد.
وقام الس����هلي بتوضيح نظم وقواعد ولوائ����ح املرحلة الثانوية 
للط����الب، وكذلك قام بتوضيح كيفية توزيع الدرجات على الصفوف 
الثالثة العاشر واحلادي عشر والثاني عشر، وآلية االختبارات وتوزيع 
درج����ات كل مادة ومن ثم قام املعلم����ون بتوزيع أوراق على الطالب 
توضح توزيع درجة كل مادة على حدة، ومتنى السهلي للطلبة عاما 

دراسيا جيدا.

فوزي الثنيان

حسان بايرلي

محمد احلربي ومدير املدرسة عايض السهلي ومهدي أسد

منتجع صحارى كويت.. ومفهوم متميز للضيافة

د.حسام عبدالرازق يتسلم درعا تكرميية من عباس البلوشي

متابعة من الطلبة للقاء التنويري لطلبة الثانوية.

الركيبي رزق »صحارى كويت« يستقبل ضيوفه بمعايير الجودة العالمية
بمولودة جديدة

ُرزق وكيل ديوان سمو رئيس 
مجلس الوزراء للشؤون احمللية 
الركيبي مبولودة جديدة  نايف 
شقيقة لعبداهلل، ومازال يستشير 
للوصول إلى اسم املولودة، جعلها 
اهلل من الذرية الصاحلة. ومبروك 

للركيبي.

البلوشي يشكر »الخليج« على تحمله تكلفة عالجه

لقاء تنويري في ثانوية دعيج السلمان

نايف الركيبي

أطلقت شركة أطياب 
املرشود عطر »مروج« 
واملكون من مجموعة مت 
مزجها من أطيب أنواع 
دهن العود يكشف عن 
الذوق الفاخر ملنتجات 

أطياب املرشود.
وف����ي ه����ذا اإلطار 
الع����ام  املدي����ر  وج����ه 
لشركة أطياب املرشود 
وليد املرش����ود شكره 
للجمه����ور م����ن عمالء 
»أطياب املرشود« والذين 
يحرصون على اقتناء كل 

جديد من منتجاتنا مؤكدا أن »أطياب املرشود« تبذل قصارى جهدها 
إلرضاء عمالئها الذين تعودوا من الشركة تقدمي كل ما هو راق في عالم 
منتجات العطور والبخور.واضاف املرشود أن الشركة حترص دائما 
على مش����اركة عمالئها جميع املناسبات السعيدة التي يحتفلون بها 
سواء كانت مناسبات عامة أو شخصية لتقدم لهم اجلديد من منتجات 
العطورواعرب عن شكره جلمهور »أطياب املرشود« الذين يفاخرون 
باقتنائهم ملنتجاتنا الفاخرة والطيبة من العود والبخور مما يدفعنا 
الى السعي حثيثا للتوصل الى أحدث وأفضل املنتجات لدينا وطرحها 

مبعارضنا لنيل رضا وثقة هذا اجلمهور العريض.

عطر مروج

»أطياب المرشود« تطلق عطر »مروج«


