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محمد ويوسف وملك وزياد وياسمني مرزوق

مدير عام الفندق جورج عون ومجموعة الذواقة

التخرج للطالب مع  كؤوس 
ذويهم وسط فرحة عارمة من 

األهل واألقارب.
إدارة املدرسة  كما كرمت 
باملناس���بة كال من األستاذ 
محم���د الوكيل وأحمد جالل 
وعصام عبداجلواد ومحمد 
رمضان من الهيئة التدريسية 
واإلداري���ة تقديرا جلهودهم 
ومتيزهم خالل العام الدراسي 

املنصرم.
عبداهلل أبوزيد  ٭

بإلقاء قص����يدة من نظ����مه 
داعيا فيها الطالب إلى مواصلة 
العل���م والتف���وق وأولياء 
أمورهم الى رعاية تلك النبتة 
حتى تؤت���ي أكلها في خدمة 

املوطن.
ثم أعلن عريف احلفل أحمد 
التكرمي  ب���دء  أبواخلير عن 
الكندري مدير  ليقوم حسن 
املدرسة وإسماعيل الفيلكاوي 
املدير املساعد وعبدالسميع 
احمد املشرف العام بتسليم 

رسالة تعليمية وتربوية 
النجاة  حرص���ت مدرس���ة 
النموذجي���ة االبتدائية بنني 
باملنقف على أن تغرسها في 
العام  نفوس خريجيها لهذا 
قبل أن تودعهم، مضمون تلك 
الرس���الة متحور في حتفيز 
الطالب على مواصلة مشوار 
اجلد واالجتهاد في س���بيل 
العلم واملعرف���ة، واحلرص 
على االلتزام بالسمت اإلسالمي 
الكرمية والعادات  واألخالق 

األصيلة.
وحول ه���ذه القيم جاءت 
فقرات احلفل، فقد قدم قسم 
الرياضيات عمال مس���رحيا 
بعنوان »عالم املثلثات« وكذلك 
قس���م اللغة اإلجنليزية قدم 
مس���رحية تغرس القيم في 
نفوس الطالب وتظهر متكنهم 
من اللغة اإلجنليزية، ليختتم 
األنشطة قسم التربية البدنية 
بع���روض الكراتي���ه وفقرة 

الدفاع عن النفس.
يذكر ان احلفل أقيم مبسرح 
املدرسة وحضره حشد كبير 
م���ن املعلم���ني والتربويني 

وأولياء األمور.
وأوضح مدير املدرس���ة 
الكندري في كلمته  حس���ن 
الفقرات  ان  أمام احلض���ور 
املقدمة من الطالب هي منوذج 
ملا تقوم به املدرس���ة طوال 
الع���ام وان الطالب يحظون 
برعاية تربوية وجس���دية، 
متمنيا للط���الب اخلريجني 
النج���اح والتفوق  مواصلة 
في جميع املراحل الدراسية، 
شاكرا ألولياء األمور رعايتهم 
ألبنائهم مب���اركا لهم تخرج 
أبنائهم داعيا إياهم مواصلة 
الرعاية واالهتمام حتى يخرج 
للكويت جيل يحمل علما نافعا 

وأخالقا سامية.
ث���م ق���ام رئيس قس���م 
اإلس���المية إبراهيم األح��مد 

)كرم ذياب( حسن الكندري واسماعيل الفيلكاوي وعبدالسيمع احمد يكرمون »أبو عبداهلل« احد اولياء األمور     

إدارة املدرسة وتكرمي اثنني من الطلبة اخلريجني

عرض مسرحي يقدمه عدد من طالب املدرسة

منوذجية »النجاة« كرمت خريجيها

افتتاح خدمات
 عالجية جديدة

 في مركز »كيو ـ كير«
يحتفل مركز »كيو كير« في اجلهراء مبرور 6 سنوات 

على افتتاحه بعد مسيرة جناح ومتيز وتوسع باخلدمات 
ونوعيتها اجلمالية والصحية.

وبهذه املناسبة فقد مت في كيو – كير استحداث خدمتني 
متميزتني جديدتني وهامتني للجمال والصحة، مما يعكس 

حرص املركز على تقدمي أحدث تقنيات اجلمال للمرأة.
األولى: خدمات العناية الطبية واجلمالية للقدمني وخاصة 

ملرضى السكر، وهي الفئة التي حتتاج الى تعامل حذر 
ودقيق للقدمني خالل البديكور والتنظيف.

الثانية: خدمة التنحيف والشد باستخدام أحدث تقنيات 
جهاز ال بي جي النظام الرائد في مجال التنحيف وإزالة 
السيلوليت، وهو جهاز سليو ام6 وهو أول نظام رعاية 

تقنية قائم على األندرمولوجي، هذه التقنية غير مؤملة تكسر 
تراكمات الدهون عن طريق إعادة تفعيل نشاط اخلاليا 

الهامدة، ونصل الى هذه النتيجة عن طريق حتفيز اجللد 
ميكانيكيا، وهذا األسلوب يساعد على شد أجزاء من اجلسم 

ال تتمكن احلمية والرياضة من التوصل إليها.
وبهذا العالج ميكن الوصول الى الفاعلية والسرعة في 

التنحيف والشد الى أقصى درجة ممكنة عن طريق جهاز 
سليو ام 6 الذي يزيد بفضل الرأس الواسع للجهاز 80 
مم من قدرة القبض على األنسجة بنسبة 50% باملقارنة 

مع األجيال السابقة من هذه الرؤوس، مما ينتج عنه أيضا 
حتفيز أعمق وأسرع لألنسجة، ومن املمكن استخدام هذه 
الرؤوس على جميع أنواع اجللد مبا فيها اجللد احلساس.

املدير املساعد اسماعيل الفيلكاوي مكرما محمد الوكيل طالب الصف اخلامس وعرض الكراتيه

يقي���م الزميل االعالمي عامر 
العجمي حفل عشاء واستقبال 
مبناس���بة تخرج جنله املالزم 
اول محم���د م���ن دورة ضباط 
االختصاص اجلامعيني باحلرس 
الوطني وذلك اليوم اجلمعة في 

صالة افراح الرقة.

باشر مختار اجلهراء متعب 
السعيد عمله بعد اجازة قضاها 
بالس���عودية، ويس���تقبل رواد 
ديوانيته صباح كل يوم سبت 
في اجلهراء ش���ارع عبداهلل بن 

جدعان.

شارك ياس���ر محمد شاهني 
وأسرته بناته زينة ويارا ونغم 
فرحتهن بالتفوق والنجاح في 
مدارس���هن حيث تفوقت زينة 
االبتدائي  في الصف اخلام���س 
وجنحت الى الصف الس���ادس، 
كما جنحت يارا بامتياز في الصف 
الثالث االبتدائي الى الصف الرابع 
االبتدائي، وكذلك نغم التي انتقلت 
م���ن الروضة أولى الى الروضة 
ثانية استعدادا للمرحلة االبتدائية 
ووعدت زينة ويارا ونغم والدهن 
باستمرار التفوق والنجاح، الف 

مبروك وعقبال اجلامعة.

العجمي يحتفل 
بتخرج محمد 

مالزمًا أول

السعيد عاود 
استقبال رواد 

ديوانيته

زينة ويارا 
ونغم 

تفوقن دراسيًا

الزميل عامر العجمي

متعب السعيد

زينة ياسر

يارا ياسر

نغم ياسر

بحضور كل من سفراء لبنان 
ومصر وتونس استضاف فندق 

جي دبليو ماريوت الكويت عشاء 
ذواقي الطعام في مطعم تراس 

غريل.
 حيث أقام الفندق عشاء ألعضاء 

وضيوف جمعية ذواقي الطعام 
حيث كانت الئحة الطعام مكونة من 
ألذ وأشهى األطباق وعلى كل طبق 
ثالثية بديعة من املأكوالت املتنوعة 

ابتداء من السمك والروبيان الى 
الصحن الرئيسي الذي يشتهر به 

مطعم تراس غريل وهو حلم العجل 
األميركي االنغوس بيف، وتفنن 

الشيف باخلامتة، وابتكر من مواد 
عادة تستعمل في املطبخ املالح 

نهاية حلوة مذاقها لذيذ.
وكانت انغام املوسيقى الهادئة 

تصاحب احلضور في االستمتاع 
بهذه األمسية اجلميلة.

عشاء الذواقة  في فندق »جي دبليو ماريوت«

كيكة أبراج الكويت للمتفوقني 
من »املشروعات السياحية« مجانًا

تأكيدا لدور شركة املشروعات السياحية 
وحتقيقا ألهدافها االجتماعية، تعتزم الشركة 
تنظيم حفالت املتفوقني في مرافقها كعادتها كل 
عام، من جهته أعلن محمد الطواش مسؤول 
املبيعات بأبراج الكويت انه حرصا من إدارة 
أبراج الكويت على التواصل مع زوارها من 
املواطنني واملقيمني في مختلف مناس���باتهم 
وأفراحهم، ستس���تقبل الطلب���ة والطالبات 
املتفوق���ني في مراح���ل التعلي���م االبتدائي 
واملتوسط والثانوي مصطحبني معهم شهادة 
التخ���رج، حيث متنح أب���راج الكويت كيكة 
مجانية للمتفوق مع خصم 20% على فاتورة 
الغداء أو العشاء في مطعم االفق، باالضافة الى 
رسوم اخلدمة املقررة على أن يكون هناك حجز 
مسبق، وأال يقل احلجز عن أربعة أشخاص، 
وذلك اعتب���ارا من 15 يونيو اجلاري وحتى 

31 يوليو املقبل، وأشار الطواش الى ان هذا 
اخلصم يعتبر هدية مميزة لهم مبناس���بة 
النجاح، ويكون حافزا لالستمرار في التفوق، 
الفتا الى ان أبراج الكويت تستقبل زوارها خالل 
موسم الصيف بالعديد من االنشطة املختلفة 
منها مهرجان اآليس كرمي والفواكه وعصائر 
الضيافة ومهرجان املأكوالت البحرية العاملية، 
وأضاف: تعمل إدارة أبراج الكويت على اعداد 
برامج وعروض مميزة لشهر رمضان املبارك 
حرصا م���ن االدارة على التواصل الدائم مع 
ضيوف وزوار أبراج الكويت ومش���اركتهم 
مناسبتهم املختلفة، ومتنى الطواش حتقيق 
نتائج مميزة ف���ي التحصيل العلمي جليل 
الغد وأمل املستقبل، مضيفا أن أبراج الكويت 
تس���تقبل الرواد من الساعة الثامنة صباحا 

وحتى احلادية عشرة ليال.

كيكة األبراج للمتفوقنيمحمد الطواش

احتفل مرزوق فضلول بنجاح ابنائه 
محمد ويوسف وملك وزياد وياسمني 

والذي صادف االحتفال مبيالدهم ايضا 

وشارك االهل واالصدقاء في تقدمي 
املباركة والتهنئة، الف مبروك وعقبال 

100 سنة.

فضلول احتفل بتفوق أبنائه


