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»بيت أحمد« يطلق أنشطته 29 الجاري»المتحدة للمختبرات« شاركت في ماراثون التوحد

مشاهير مصر يحتفلون بـ »كلنا في حب الكويت« 
في »هوليداي إن الكويت ـ السالمية«

احمللية منها والعاملية واملهرجانات والندوات.
 VIP وكشف آل هيد عن النية في إقامة معرض
ألصحاب املشروعات واحلرفيني 4 ابريل وملدة 4 
ايام باالضافة الى معرض األنتيك 11 ابريل حيث 
يبدأ »بيت احمد« بعدها بإقامة العروض اليومية 

واملتواصلة للعارضني املميزين.

صرح مدير عام ش���ركة فيال السالم لتنظيم 
املعارض واملؤمترات طالل آل هيد عن بدء انطالق 
انش���طة »بيت أحمد« في بني���د القار بتاريخ 29 
اجلاري وذلك بإقامة فاشن شو للمصمم الكويتي 
س���عد الدواس وخبيرة التجميل رتاج دش���تي 
ومبساهمة س���واعد مجموعة شبابية كويت���ية 
I Can Group بقي���ادة منال مقصيد، واوضح انه 
س���يقام معرض ألصحاب املشروعات الصغيرة 
على هامش العرض، وذلك استمرارا لنهج الشركة 
وتتابعا إلجنازاتها وجناحاتها منذ عام 2003 والتي 
قدمت من خاللها الشركة العديد من اإلسهامات في 
التجاري واالقتصادي والفكري  التطوير  عملية 
عن طريق مجموعة املعارض الناجحة والهادفة 

جلميع شرائح املجتمع الكويتي.
وق���ال آل هيد ان »بيت احمد« عبارة عن بيت 
كويتي ذي طابع يدمج بني التراث الكويتي واألنتيك 
املغربي وهو مخصص إلقامة عدة أنشطة جتارية 
من شأنها خدمة العملية التسويقية لعدة جهات 
منها الشركات واملؤسسات واملصممني واحلرفيني 
وكذلك أصحاب املشروعات الصغيرة، كما ميكن 
استغالله في إقامة املزادات احمللية وعروض األزياء 

الق����ت املجموع����ة الثاني����ة 
من املش����اهير من بينهم هشام 
سليم وس����مير صبري وياسر 
ف����رج ترحيبا ح����ارا في فندق 
هولي����داي ان الكويت من قبل 
املدير العام رامي هيكل ومدير 
املبيعات ماجد حنا. وقدم فريق 
عمل فندق هوليداي باقات الزهور 
للمشاهير لدى دخولهم الفندق. 
وعبر الفنان سمير صبري عن 
البالغة باملشاركة في  سعادته 
مهرجان »كلنا في حب الكويت« 
الذي أعطاه الفرصة للتعبير عن 
حبه الكبير لهذا البلد وشعبه.

الذين  واستمتع املش����اهير 
اجتمعوا في بهو الفندق باحلديث 
م����ع فريق هولي����داي ان. وقام 
بالتصوير كل من سمير صبري 
وهشام س����ليم وياسر فرج مع 
إدارة فندق هوليداي ان انها حقا 
ليلة ال تنسى مع النجوم، وعّبر 
مش����اهير العرب عن شعورهم 
اقامتهم  بالراحة واملتعة خالل 
بالفندق وذل����ك بفضل اجلهود 
الكبيرة التي قام بها موظفو فندق 

هوليداي ان الكويت.

قامت شركة املتحدة للمختبرات باملشاركة في 
ماراثون مركز الكويت للتوحد اخلامس حتت شعار 
»لنحدث فرقا في التوحد« والذي يهدف الى اهمية 
نش���ر الوعي عن التوحد، وق���د أقيم حتت رعاية 
الشيخ احمد العبداهلل، الذي انطلق بداية من أبراج 
الكويت منتهيا مقابل سوق شرق، حيث شارك في 
املاراثون العديد من السفراء منهم سفراء اليابان 
والصني وسريالنكا وبنغالديش الى جانب العديد 
من املواطنني واملقيمني، وفي نهاية املاراثون مت تكرمي 

الفائزين باالضافة الى اجلهات الراعية.
من جانب آخر، أكد الرئيس التنفيذي في الشركة 
املتحدة للمختبرات د.محمد اجلعفر اهمية حرص 
الش���ركة على املشاركة املس���تمرة في النشاطات 
االجتماعية والصحي���ة وتواصلها الدائم في هذا 
املجال، باالضافة الى املساهمة في دعم هذه الفئة 
م���ن املجتمع والتي تعد م���ن الفئات التي حتتاج 
الى االهتمام واملس���اندة من قبل اآلخرين والدعم 

املتواصل معهم.

جانب من مشاركة »املتحدة للمختبرات« مباراثون التوحد اخلامس

سرور أفضل مدير مبيعات
لفنادق هيلتون العالمية

مت تك����رمي مدير ادارة 
املبيع����ات ل����دى منتجع 
هيلت����ون الكوي����ت علي 
سرور بدعوة من املكتب 
الرئيسي والذي أقام حفل 
التكرمي ف����ي مدينة براغ 
بأوروبا، ومت تقييم علي 
كأفضل مدي����ر مبيعات 
العالم على مستوى  في 
العاملية،  فنادق هيلتون 
واستمرت رحلة التكرمي 

بضعة أيام.
وحاملا عاد الى هيلتون 
الكويت كان اجلميع في 
استقباله كما تلقى التهاني 
العديد من الشركات  من 
واملديرين وعلى رأسهم 
املدي����ر الع����ام اندرياس 
بوزارد مدير عام منتجع 
هيلتون الكويت والذي كان 
فخورا بالنجاح الذي حققه 
علي سرور، وباملستوى 

العالي في التطوير.
بدوره قال علي سرور 
إن النج����اح ه����و جناح 
الفريق الواحد الذي يعمل 
دوما على تطوير العمل، 
ألنه كلما تطور االنسان 
فإنه يبدع في خدمة العمل 
وتطوي����ره ودفع عجلة 
النجاح لألمام والتفاني 
بال حدود خلدمة الضيوف 
والزوار الكرام الذين نعمل 
جاهدي����ن على خدمتهم، 
وتوفير أفضل وس����ائ ل 

الراحة والتطوير.

علي سرور

طالل آل هيد

رامي هيكل وماجد حنا مع الفنان سمير صبري

الفنان ياسر فرج ضيف هوليداي ان الكويت

رجاء اليتيم مع ولديها مبارك وحترير

جيداء الشناوي مرحبة بالفنان هشام سليم

درع التكرمي من إدارة »هيلتون العاملية«

اليتيم احتفلت بميالد مبارك وتحرير

أقامت رجاء اليتيم حفال مبناسبة عيد ميالد ولديها مبارك وحترير 
صحاف علي وقدم���ت لهما الهدايا بحضور عدد من املدعوين الذين 

شاركوا مبارك وحترير فرحتهما، ألف مبروك.

الع���قيد  ال���يوم اخلم���يس  يح���تفل 
م.ن����هار ض���اوي العتيبي بتخرج جنله 
امل���الزم فيصل ف���ي كلية عل���ي الصباح 
العس���كرية، وبهذه املناس���بة يقيم حفل 
اس���تقبال في قاعة التراث بجانب مسجد 
س���الم العلي في منطقة الفحيحيل.. ألف 

مبروك التخرج.

فيصل تخرج في كلية علي الصباح العسكرية

العليان  يحتفل وليد حسن 
الشمري بزفافه مساء يوم السبت 
27 اجلاري ويقيم باملناسبة حفال 
في قاعة عالم التراث جنوب محطة 

بنزين الرقة. ألف مبروك.

زفاف الشمري 
السبت في »عالم التراث«

مهرجان الفقع ينتظركم في شيراتون الكويت

يسر فندق شيراتون الكويت 
ان يعلن لضيوف���ه الكرام عن 
انطالق مهرج���ان الفقع في كل 
من مطاعمه الطربوش، ريكاردو 
وش���هريار حيث يقدم لعشاقه 
أشهى األطباق التي اعتادوا عليها 
مع خليط م���ن الفقع من خالل 
قوائم طعام غنية تبدأ بالسلطات 
املختصة بكل مطبخ لتصل الى 
املقبالت  تشكيلة واس���عة من 

اإليراني فيقدم لكم أشهى األطباق 
اإليرانية األصيلة كسمك الهامور 
الطازج مع الفقع والذي يقدم مع 

ثالثة أنواع من األرز االيراني.
ال تدع���وا الفرصة تفوتكم، 
سارعوا بزيارة كل من مطاعم 
الطربوش، ريكاردو وشهريار 
في فندق شيراتون الكويت حيث 
األجواء الفاخرة مع أشهى وألذ 

املأكوالت.

الس���اخنة، إضافة الى األطباق 
الرئيسية التي طاملا احببتموها 
مث���ل تاجليانيلي الطازجة مع 
الفقع والزبدة والطماطم املجففة 
واألعشاب التي تقدم في مطعم 
الى  الريكاردو االيطالي اضافة 
»كب���اب حلم العجل املش���وي 
مع الفقع واخلضار املوسمية« 
والتي تقدم في مطعم الطربوش 
اللبنان���ي، اما مطعم ش���هريار 


