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النائب األس���بق  يحتف���ل 
ش���ارع ناصر العجمي بزفاف 
جنله ناصر وذلك مساء اليوم 
االثنني 2010/3/1 في الصباحية 

ق4، ألف مبروك.

يحتفل حمد عبداهلل آل السويد 
العجمي بزفافه مساء يوم الثالثاء 
2 اجلاري ويقيم باملناسبة حفال 
بصالة الش���يخ سالم العلي في 

اجلهراء. ألف مبروك

العجمي يحتفل
بزفاف ابنه اليوم

زفاف آل سويد 
غدًا الثالثاء

صورة عائلية

ياسر صابوني وحرمه وقدومي صابوني وحرمه أثناء احلفل

»االنترناشيونال كلينك« تقدم النصائح الطبية في مدرسة عبداللطيف الديني

جانب من زيارة »االنترناشيونال كلينك« ملدرسة عبداللطيف الديني

سحر الذربان وعلي البغلي ومزيد غابريل

العقيد صالح العنزي واملقدم فهد العبيد واملقدم محمد اخلضير والرائد سليمان خليفوه وأسامة ومرمي العنزي

أبناء موظفي »األهلي« استمتعوا بالفقرات املنوعة في املخيم الربيعي للبنك

السفير السوري بسام عبداملجيد متوسطا ياسر وقدومي صابوني

من املاركات املعروضة في البوتيك

»جنيڤ غاليري« اآلن في سوق شرق

»االنترناشيونال كلينك« بمدرسة عبداللطيف الديين

إميانا منها بضرورة مشاركة املجتمع بجميع 
نشاطاته االجتماعية ش���اركت »االنترناشيونال 
كلينك« مدرسة عبداللطيف الديني مبنطقة عبداهلل 
السالم، وذلك انطالقا من حرص العيادة الدائم على 
التواصل واالهتمام مبختلف األنشطة االجتماعية، 
إذ جتسد هذا احلرص من خالل تخصيص جناح 
لعمل فحوصات طبية للطالب وأولياء األمور والهيئة 

التعليمية.
وشهد جناح العيادة إقباال جماهيريا من قبل الزوار 

وطالب املدرسة حيث قدمت »االنترناشيونال كلينك« 
النصائح والبروشورات التوعوية والتثقيفية.

كما قام مس����ؤولو قس����م التس����ويق والعالقات 
العامة بتوزيع العديد من الهدايا العينية واملشاركة 
بالسحوبات الفورية وقدمت »االنترناشيونال كلينك« 

العديد من الهدايا العينية للفائزين.
وجتدر اإلشارة الى ان »االنترناشيونال كلينك« هي 
إحدى الشركات التابعة للشركات املتحدة للخدمات 

الطبية.

يوم مفتوح لموظفي البنك األهلي
وعائالتهم في المخيم الربيعي

جهود مميزة لـ »حماية الشخصيات«
في احتفاالت عيد التحرير والعيد الوطني

خبراء السياحة والفنادق يلتقون
بمعرض »ستاروود« للفنادق والمنتجعات

انطالقا من التزام البنك االهلي الكويتي مبسؤوليته االجتماعية 
وعادت���ه في التواصل مع موظفيه نظم البنك يوما ترفيهيا مفتوحا 
للموظف���ني وعائالتهم في مخيم األهلي الربيعي املليء باملرح حيث 
شاركوا بانشطة املخيم الذي استمر يوما كامال، وقد استمتع اجلميع 
بالفقرات املمتعة التي ادخلت البهجة والسرور الى نفوس احلضور، 
هذا باالضافة الى املس���ابقات العديدة التي اجريت وسط اجواء من 
احلماس والفرح بالفوز واحلصول على الهدايا واجلوائز القيمة التي 

قدمها البنك للفائزين.
وقد حرص املنظمون القائمون على هذا املخيم ان يحظى جميع 
املوظفني وعائالته���م بكامل الراحة والرفاهية حيث وفروا لهم جوا 
أسريا واجتماعيا لطيفا بعيدا عن اجواء العمل الرسمية، ومن جانبهم 
عبر املوظفون عن فرحهم وسعادتهم باالوقات املمتعة التي قضوها 
باملخيم حيث شكروا ادارة البنك واملنظمني على هذه املبادرة اجلميلة 

وعلى اجلهود املبذولة.

التقط الزميل هاني الش���مري صورة تذكارية ملساعد مدير 
حماية الش���خصيات العقيد ركن صالح العن���زي وزمالئه في 
فرق���ة القوات اخلاصة املقدم فهد العبيد واملقدم محمد اخلضير 
والرائد س���ليمان خليفوه والنقيب عب���داهلل النوري ولولديه 
أس���امة ومرمي وذلك على هامش العرض العسكري الذي متثل 
باإلنزال اجلوي للقوات اخلاصة م���ن الطائرات العمودية على 
أبراج الكويت مبناسبة مهرجان هال فبراير واالحتفال باألعياد 
الوطنية وكان العقيد العنزي وزمالؤه مثاال في التعامل الراقي 
مع اإلعالميني واحلضور الذين تابعوا العرض واستمتعوا بفقراته 

التي أبهرت اجلميع.

تنظم مجموعة س����تاروود العاملية للفنادق واملنتجعات معرضها 
السنوي الذي يحل في ست مدن رئيسية في منطقة الشرق األوسط 
وذلك خالل الفترة من 27 فبراير حتى 4 مارس، وسيقام على هامش 
انش����طة املعرض مجموعة من ورش العمل في املدن التي ستحتضن 
املعرض وهي الرياض، جدة، الكويت، الدوحة، دبي وأبوظبي، ويلتقي 
خاللها نخبة من ابرز اخلبراء السياحيني في فنادق ستاروود مع عدد 
من كبار شركاء االعمال للتباحث حول فرص تطوير القطاع الفندقي 

وتعزيز التعاون مع مجموعة ستاروود العاملية.
باملناسبة أكد جيدو دي فيلدا نائب الرئيس واملدير اإلقليمي ملجموعة 
س����تاروود للفنادق واملنتجعات في منطقة الشرق األوسط قائال: ان 
منظمة الش����رق األوسط قد شهدت معدالت عالية في النمو السياحي 
ونحن نعمل عن كثب مع شركائنا في التنمية الفتتاح أرقى الفنادق 
ف����ي املنطقة، وعندما يتم افتتاح جميع الفنادق التي هي حاليا حتت 
قيد االنشاء، ستصبح منطقة الشرق االوسط الثانية في العالم التي 

حتتضن عالمات ستاروود التسع في منطقة واحدة.
ومن اهم اجنازاتنا االخي����رة، افتتاح فندق دبليو الدوحة وفندق 
ألوفت أبوظبي مش����كال بذلك دخول هاتني العالمت����ني املميزتني الى 

املنطقة للمرة األولى.
وأضاف املدير االقليمي للمبيعات والتسويق ملجموعة ستاروود 
للفنادق واملنتجعات في منطقة الشرق األوسط احمد عبدالباقي قائال: 
ان النمو امللحوظ في منطقة الش����رق االوسط سيعزز تواجدها على 
خريطة السياحة العاملية، حيث اصبحت ايضا منطقة مهمة لتصدير 
السياحة ويصحبنا خالل جولتنا التي متتد اسبوعا في ست مناطق، 
وفد ميثل اكثر من 30 فندقا في 20 بلدا وأربع قارات حول العالم، حيث 
س����يلتقون مع اكثر من 2000 عميل من خالل ورشات العمل لعرض 

احدث منتجاتهم وعروضهم.
تعتبر فنادق ومنتجعات ستاروود العاملية من الشركات الرائدة في 
مجال الفنادق والترفيه في العالم من خالل نحو 982 منشأة في اكثر 
من 100 دولة و145 الف موظف يعمل في الفنادق التي متلكها وتديرها، 
ان فنادق ستاروود هي مالك ومشغل لفنادق ومنتجعات ذات اسماء 
جتارية عاملية شهيرة تشمل: س����انت ريجيس، الكشري كوليكشن، 
شيراتون، وسنت، فوربوينتس شيراتون، دبليو، ولوميريديان، باالضافة 
الى العالمة التجارية ألوفت واليمنت والتي اعلن عنهما مؤخرا، كما 
متلك س����تاروود فاكيشن أونرشيب وهي من اكبر مطوري ومشغلي 
منتجعات تقاسم الوقت الراقية، وملزيد من املعلومات، الرجاء التفضل 
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)احمد باكير(السفير السوري بسام عبداملجيد يشارك بافتتاح »جنيڤ غاليري« في سوق شرق

وقال صابون����ي: نحن نؤكد 
بافتت����اح الفرع اجلدي����د امياننا 
الراس����خ وعزميتنا في مواجهة 
االزم����ات املالي����ة العاملية والتي 
لم يكن له����ا اثر يذكر بفضل من 
اهلل ثم بحكم����ة حكومة الكويت 
الرشيدة، حيث حافظت الكويت 
عل����ى موقعها وتأثره����ا كان في 
ادنى املس����تويات، مشيرا الى ان 
سوق الس����اعات السويسرية لم 
يتأثر باالزمة بالنس����بة للسوق 
اخلليجي والدليل على احصائيات 
غرفة التجارة السويسرية، مشيدا 
بدور احلكومة الرشيدة في دعم 
االقتصاد آمال ان تكون هذه السنة 
كما صرح الشيخ احمد الفهد سنة 
مشاريع وتبقى الكويت بلد اخلير 

والعز.

وشعبا، مبناسبة االعياد الوطنية 
مؤكدا اهتمامه باملشاركة في مثل 
هذه االنشطة والتي تبرز طموح 
واجنازات رجال االعمال السوريني 

وجناحهم.
اك����د ياس����ر صابوني  كم����ا 
عل����ى اهمية موق����ع البوتيك في 
سوق ش����رق نظرا الهمية املركز 
التج����اري، منتهزا بدوره فرصة 
الكويت شعبا  االفتتاح ليشارك 
وحكومة فرحته����م باالعياد في 

شهر فبراير.
امل����اركات  كم����ا اضاف م����ن 
املعروض����ة والت����ي متيزه ايضا 
من خالل الديكورات التي عملت 
بأفخم املكاتب الهندسية بباريس 
ونفذت بأفخم املكاتب الهندسية 

في الكويت.

لميس بالل
احتفلت شركة »روائع جنيڤ« 
بافتتاح بوتيك جديد في س����وق 
ش����رق، وذلك اس����تكماال خلطة 
توس����عها وانتش����ار افرعها في 
مختلف انحاء الكويت للوصول 
الى اكبر شريحة من العمالء، وذلك 
بحضور الس����فير السوري لدى 
الكويت بسام عبداملجيد، ومديري 
الشركة ياسر عبدالوهاب صابوني 

وقدومي عبدالوهاب صابوني.
البوتيك اجلديد يحمل اس����م 
»جني����ڤ غاليري« وهو االس����م 
الذي انطلقت به الش����ركة اخيرا 
خالل مشاركتها في معرض الذهب 
واملجوهرات العاملي الثامن، الذي 
اقيم خالل الفت����رة من 15 إلى 21 
فبراير 2010، على ارض املعارض 

الدولية مبنطقة مشرف.
وباملناس����بة اعلنت ش����ركة 
»روائع جنيڤ« عن طرح تشكيلة 
رائعة ملوسم 2011/2010 مشمولة 
بعروض خاصة وتخفيضات غير 

مسبوقة لالسعار.
ويأتي اطالق اس����م »جنيڤ 
غاليري« على سلسلة بوتيكات 
»روائع جنيڤ« مواكبا للتغييرات 
التي اجريت على اسم العرض، اذ 
اصبح لكل ماركة قسم خاص فيه 

من روح املاركة ما يدل عليها.
واس����تكماال لهذه االنطالقة، 
اضافت الشركة مجموعة كبيرة 
من املاركات العاملية الى قائمتها 
الطويلة من الساعات واملجوهرات 
ومنها: جون جليانو احد اش����هر 
مصممي س����اعات دي����ور، نينا 
ريتش����ي، ملبرغيني، شيروتي، 
فالنتينو، اجز، فندي، بيير كاردان، 
روشاسي، سانت اونريه، روبرتو 

كافلي.
وبانضم����ام ه����ذه املجموعة 
الكبيرة من امل����اركات الى قائمة 
الشركة، زادت فرصة العمالء في 
احلصول على ما يرغبون اقتناءه، 
كم����ا يؤكد ريادة اس����م »جنيڤ 
اكبر الشركات  غاليري« كإحدى 
املالكة الكبر واكثر الساعات شهرة 

في العالم.
وم����ن جانبه بارك الس����فير 
الكويت بس����ام  الس����وري لدى 
عبداملجيد للكويت اميرا وحكومة 


