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احتفل شريف مبارز وعائلته بنجاح بناته 
خلود وملك ومرمي وتفوقهن دراس���يا، حيث 
جنحت خلود الى الصف العاش���ر وملك الى 
الصف السادس ومرمي للصف الرابع االبتدائي، 

وقدم لهن الهدايا اجلميلة بهذه املناسبة تشجيعا 
لهن على اس���تمرار املثابرة والتفوق وحصد 

أعلى الدرجات العلمية.
ألف مبروك وعقبال اجلامعة.

ً خلود وملك ومرمي تفوقن دراسيا

ملك شريف

آية احمد

مرمي شريف

كرمي احمد

خلود شريف

منير محمد

روضة وهنا احمد

»عجائب مائية« في حضانة الشمس املشرقة للتعليم املبكر

افتتحت دار حضانة الش���مس املشرقة 
للتعلي���م املبكر معرضه���ا الفني »عجائب 
مائية« بحضور رئيسة املجموعة الدولية 
النسائية )IWG( ميشيل بالكيت حرم سفير 
ليبيريا، كما حضر االفتتاح د.نيفني حسن من 
جمعية الهالل األحمر الكويتي وفيف أنتوني 
رئيسة املجموعة البريطانية للسيدات في 

.)BLS( الكويت
وأبدت السيدة ميشيل اعجابها الشديد 
بأعم���ال األطفال أثناء جولته���ا في أركان 
املعرض. وقد عبرت الس���يدة جوان وايلد 
مديرة احلضانة عن فخرها مبا قدمه الطالب 

من أعمال فنية وقالت:
»أنا فخورة بأن أظهر لكم أعمال تالميذي 
بالتعاون مع معلماتهم حيث مت اس���تخدام 

األلوان الزيتية على القماش ومواد أخرى 
كثيرة مثل االحجار والرمال واألصباغ البراز 

عجائب احلياة البحرية«.
ثم تطرقت جوان وايلد الى بعض األهداف 
املهمة التي تقام الجلها معارض من هذا النوع 
كتوعية لألطفال عن مس���ؤولياتهم جتاه 
البيئة وأن يكونوا أكثر حرصا على موارد 
البيئة، وحتدثت عن أهمية املاء في حياتنا من 
خالل الشرب وسقي الزرع والغسيل وغيره 
وضرورة احملافظة عليه ألننا محظوظون 
كون املاء متوافرا لدينا في حني أن شعوبا 
كثيرة تعاني م���ن صعوبة احلصول على 
املاء، وكان يوما جميال لألهالي أن يروا طرق 
تعبير أوالدهم من خ���الل أعمالهم القيمة 

ورسوماتهم اجلميلة.

من املعرضلقطة مع عدد من املشاركني

مشاهدة اللوحات

م املشاركني في دورة املرحوم  »دار العثمان« تكرِّ
عبداهلل العثمان لتحفيظ القرآن الكرمي

للس���نة اخلامسة على 
العثمان  التوالي كرمت دار 
الطلبة املشاركني في دورة 
املرحوم عبداهلل عبداللطيف 
العثم���ان لتحفي���ظ القرآن 
الكرمي، حيث تقام هذه الدورة 
في كل عام ويشارك فيها ما 
يق���ارب املائة مش���ترك من 
األطفال ودورة خاصة للنساء، 
وصاح���ب الدورة أنش���طة 
تربوي���ة وثقافية باإلضافة 
لدروس اللغة العربية، وقد 
مت تكرمي الطالب مبشاركة 
أولي���اء أمورهم في جو من 

البهجة والسرور.

عبداهلل العثمان ملقيا كلمتهالطلبة يقدمون إحدى الفقرات

تكرمي املشاركني

احتفل الزميل عمر راشد واسرته بعيد 
ميالد ابنيه مازن الذي أطفأ شمعته الثالثة 
عشرة، وعبدالرحمن الذي اكمل عامه األول، 
واقام باملناسبة حفال جميال حضره االهل 
واالصدقاء الذين متنوا ملازن وعبدالرحمن 
عمرا مديدا وحياة سعيدة في كنف والديهما. 

الف مبروك وعقبال ال� 100 سنة.

يستقبل جواد بوخمسني املهنئني بشهر رمضان املبارك 
في ديوان بوخمس���ني الكائن في ضاحية عبداهلل السالم، 
وذلك أيام اجلمعة والس���بت واألحد 5 و6 و7 رمضان بعد 
صالة العشاء، وسيعاود ديوان بوخمسني استقبال رواده 

الكرام كاملعتاد يوم االثنني املوافق 20 يونيو اجلاري.
وعساكم من عواده.

يس���تقبل صقر صالح السودان رواد ديوانيته الكائنة 
في الدعية قطعة 3 ش���ارع 32 منزل 4، كل يوم ثالثاء بعد 

صالة التراويح، وعساكم من عواده.

يحتفل س���عد التميمي بافتتاح ديوانيته الكائنة 
في منطقة الس���الم قطعة 7 شارع علي النقي مقابل 
دوار مس���جد جمعية السالم الرئيس���ية، وذلك في 
مساء يوم الثالثاء 2016/6/14 املوافق 9 رمضان بعد 

صالة العشاء.
وعساكم من عواده.

احتف���ل كرمي احم���د الطنطاوي 
ومحمد منير محمد وآية احمد عطااهلل 
وروضة وهن���ا احمد عطااهلل بعيد 
ميالدهم في املنصورة، واقامت لهم 
العائلة حف���ال جميال حضره االهل 
واالصدقاء الذي���ن متنوا لهم حياة 
سعيدة، كما بارك لهم جدهم منير بهذه 
املناسبة ووعدهم بالهدايا اجلميلة. 

الف مبروك وعقبال ال�100 سنة.

مازن وعبدالرحمن
 احتفال مبيالدهما

ديوان بوخمسني يستقبل املهنئني 
برمضان اجلمعة والسبت واألحد

ديوانية صقر السودان كل ثالثاء

ديوانية التميمي
في »السالم« كل ثالثاء

كرمي ومحمد وآية وهنا 
وروضة احتفلوا مبيالدهم

مازن وعبدالرحمن عمر 

جواد بوخمسني

صقر السودان

سعد التميمي

توجه مطلق عمر أبورقبة بالتهنئة واملباركة الى صاحب السمو 
األمير وإلى سمو ولي عهده األمني وإلى سمو رئيس مجلس الوزراء 
وإلى القيادة السياسية وجلميع أبناء الكويت واملقيمني على ارضها 
مبناسبة حلول شهر رمضان املبارك. هذا ويستقبل أبورقبة املهنئني 
ورواد ديوانهم الكائن في منطقة هدية ق 4 ش 2 قس����يمة 97 كل 
يوم اثنني بعد صالة التراويح، سائال اهلل العلي القدير ان يعيد 
هذا الش����هر الفضيل على الكويت قيادة وحكومة وشعبا وعلى 

األمتني العربية واإلسالمية باخلير واليمن والبركة.

أبورقبة يهنئ القيادة السياسية 
بحلول الشهر الفضيل

مطلق ابورقبة

موڤنبيك الكويت أولم لإلعالميني مبطعم بايز
مبناس���بة حلول شهر 
رمضان الكرمي افتتح فندق 
موڤنبيك الكويت - املنطقة 
احلرة فعالياته الرمضانية 
باستضافة حشد كبير من 
أهل الصحاف���ة وعمالئه 
املميزين ف���ي مطعم بايز 
املميز والذي يتسم بأرقى 
معايير الضيافة العربية.

وكان ف���ي اس���تقبال 
ضي���وف الغبق���ة اإلدارة 
التنفيذية للفندق بصحبة 
فريق املبيعات والتسويق 
العامة، وبدأ  والعالق���ات 
احلفل بكلم���ة رحب فيها 
مدير عام الفندق رش���دي 
االشقر باحلضور وشكرهم 
على تلبية الدعوة، متمنيا 
لهم قضاء أمسية سعيدة 
واعرب عن امتنانه العميق 
لكل عض���و من الصحافة 
ووسائل اإلعالم على دعمهم 
الال محدود وشكر عمالئه 
املميزين بثقتهم ووالئهم 

الدائم للفندق.
وقد أبدى جميع احلضور 
اعجابه���م مبطع���م بايز 
من حيث جم���ال الديكور 
واألجواء العائلية املميزة، 
باإلضافة الى البوفيه الفاخر 
الطهي  الذي متيز بأركان 
للعديد من األطباق كالباستا 
والصاج والشاورما والفول 
املدمس وكذلك القوزي، وال 
ننسى القهوة العربية الى 
جانب تش���كيلة متنوعة 
من املشروبات الرمضانية 

والتمور. 
وخالل ش���هر رمضان 
الفن���دق فرصة  يط���رح 
الفوز باإلقامة ملدة 4 ليالي 
ش���املة الوجبات وتذاكر 
طيران ألوروبا مقدمة من 
اخلط���وط اجلوية امللكية 
إلى  الهولندية، باإلضافة 

الغبقات خالل شهر رمضان 
املبارك والتي تتسع حتى 300 
فرد، ولدى فندق موڤنبيك 
الكويت باملنطقة احلرة طيف 
واس���ع ومتنوع من قوائم 
الطعام اس���تعدادا لتلبية 
الطلبات اخلارجية بأسعار 
خارج نطاق املنافسة ليكون 
للجميع فرصة كبيرة لتكرمي 

هدايا مقدمة من شركة أرض 
األطفال الترفيهية، السنابل 
الذهبية، كيور كلينك ونيو 

كاربون.
وجدير بالذكر ان خيمة 
طيب���ة وركان 2 في فندق 
موڤنبي���ك امل���كان األفضل 
للشركات واألفراد الستضافة 
مأدبة اإلفط���ار اخلاصة أو 

ضيوفهم األعزاء بكل ما هو 
شهي من أطباق حتكي قصة 

الضيافة السويسرية.
كما يقدم اجلاردن كافيه 
اإلفطار وس���حور احلافل 
بألذ أنواع املزات واألطباق 
التقليدية الغنية واملشروبات 
الرمضانية اجلالب، السوس، 
الدي���ن، ومن ناحية  وقمر 

اخ���رى ميكن االس���تمتاع 
بأرقى األج���واء مع نفخات 
األرجيل���ة عل���ى نكهاتها 
البرامج  املختلفة ومتابعة 
الرمضانية عبر جهاز التلفاز 
املخصص داخل كل خيمة، 
ومتضية أفضل الوقت وسبل 
الراحة حتى ساعات الفجر 

األولى.

السيد العاصي واياد حجبي ورشدي االشقر وخالد زعيتر وهاني عمر 

بوفيه احللويات 

رشدي االشقر

الشيف وائل الديسي 


