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رشيد هالل واملقدم إبراهيم اجلالل مع عدد من الضباط املشاركني باملؤمتر

الفنانة سمية اخلشاب متوسطة رامي هيكل وجيداء الشناوي

الفنانة نادية اجلندي تتحدث إلى رامي هيكل وماجد حنا

الفنانة نيللي تتوسط كرستني نبيل وماجد حنا..وصورة تذكارية لوفود أسبوع املرور اخلليجي في »كوستا ديل سول«

في أسبوع كامل من املتعة واإلثارة في 
فندق هوليداي إن الكويتـ  الساملية، استقبل 
الفندق بحرارة وترحاب مجموعة من مشاهير 
مصر، بأجواء من الفرح والسعادة ليس لها 
مثيل مع وصول عدد كبير من الشخصيات 
العربية للمشــــاركة في مهرجان »كلنا في 
حب الكويت«، حيث وصلت الفنانات سمية 
اخلشاب ونادية اجلندي ونيللي وكان في 
استقبالهن املدير العام للفندق رامي هيكل 
وفريق التسويق. وفي حديث لنيللي مع أحد 
أعضاء الفندق قالت: »هذه ليســــت الزيارة 
األولى للكويت، وأنا معتادة على حســــن 
االســــتقبال والكرم من الشــــعب الكويتي 
احلبيــــب«، وعقبت ناديــــة اجلندي قائلة: 
»إنه ملن دواعي الشرف والسرور املشاركة 
في هذا املهرجان الذي يوحد العالم العربي 
بأســــره في هذه األيام البهيجة لالحتفال، 
واإلقامة في فندق هوليداي أضافت ملســــة 
فريدة وممتعة«. بغــــض النظر عن إرهاق 
السفر، فلقد اســــتمتع املشاهير باحلديث 
مع فريق هوليداي إن في ردهة الفندق ومت 
التقاط الصور التذكاريــــة للفنانات نادية 
اجلندي، نيللي، ســــمية اخلشاب مع إدارة 
هوليداي ان في ليلة ال تنسى مع النجوم، 
وعبرت الضيفات عن شــــعورهن بالراحة 
واملتعة إلقامتهن بالفندق وذلك بفضل اجلهود 
الكبيرة التي قام بها موظفو »هوليداي إن 

الكويت«.

ضيوف أسبوع المرور في فندق كوستا ديل سول

قامت إدارة فندق كوســــتا ديل سول باستقبال جميع 
وفود دول مجلس التعاون اخلليجي املشاركة في أسبوع 
املرور اخلليجي املوحد، املنعقد خالل الفترة من 13 الى 20 

اجلاري حتت شعار »احذر أخطاء اآلخرين«. وقد كان في 
استقبال الضيوف، مدير عام الفندق رشيد هالل، بحضور 
املقدم ابراهيم اجلالل وممثلني عن ادارة املرور في الكويت. 

وقد استمتع الضيوف باألجواء الرائعة التي وفرها »كوستا 
ديل سول« وباخلدمات املميزة وأثنوا على حسن االستقبال 

واملتابعة اجليدة من إدارة الفندق.

نادية ونيللي وسمية ضيفات »هوليداي إن الكويت ـ السالمية«

يحتفـــل عضو مجلـــس إدارة 
جمعية خيطان التعاونية مشعل 
راشد الدســـم بزفافه مساء اليوم 
األحـــد ويقيـــم باملناســـبة حفال 
في صالة أفـــراح الفروانية. ألف 

مبروك.

يحتفل العميد مجحم 
اجلــــالل بزفــــاف جنله 
ســــعود مســــاء يوم غد 
االثنني في صالة مشبب 
اجلالل مبنطقة هدية. ألف 

مبروك.

زفاف الدسم 
األحد  في الفروانية

اجلالل يحتفل 
بزفاف سعود االثنني

نورة احتفلت بتخرجها وكيل ضابط

منتجات مميزة من أطياب المرشود في معرض العطور

شاركت أسرة حسني العلي ابنتهم نورة فرحتها 
بالتخرج برتبة وكيل ضابط من معهد الهيئة املساندة 
في أكادميية سعد العبداهلل للعلوم األمنية والتقطت 

الصور التذكارية باملناسبة، حيث تلقت نورة التهاني 
واملباركة من األهل واألصدقاء واألمنيات مبستقبل 

حافل بالنجاح. ألف مبروك ومنها لألعلى.

تشارك شركة أطياب املرشود في معرض العطور 
وأدوات التجميل، والذي تنظمه شـــركة معرض 
الكويت الدولي في أرض املعارض في مشـــرف، 

وذلك حتى الثالث من أبريل املقبل.
وبهذه املناســـبة قال مدير عام الشركة وليد 
املرشود: ان الشركة تقوم بعرض منتجات جديدة 
خالل املعرض مضيفا، ان الشركة تقدم خصومات 
مميزة لعمالئها خالل فترة املعرض بنسبة %15 

كما تقوم الشـــركة بتقدمي جوائز قيمة لعمالئها 
خالل فترة املعرض. وأشار املرشود الى ان الشركة 
حرصت على املشاركة في املعرض ملا يضمه من 
كبرى الشـــركات املتخصصة في مجال العطور 
موضحا ان مثل هذه املعارض أتاحت فرصة جيدة 
للشركة للقاء عمالئها وتكوين قاعدة عمالء جديدة، 
كما انه يعد فرصة كبيرة للعمالء للتعرف على 

جميع املنتجات اجلديدة للشركة.

الوكيل ضابط نورة حسني العلي تتوسط االهل في صورة تذكارية

برنارد فورناس يفتتح »كارتييه« في مجمع 360

عون زريقات وعلي بهبهاني ورانيا شامي وأحمد جعفر أحدث وأروع التصاميم من »كارتييه« في مجمع 360

أطياب املرشود تعني األصالة والتميز

70 ألف دينار من »كارتييه« في مجمع 360 ألطفال »بيت عبداهلل«
ندى أبونصر

التزمــــت دار »كارتييه« على 
مدى الســــنوات األربــــع املاضية 
بدعم االهداف النبيلة مع التركيز 
على رعاية االطفــــال على جميع 
األصعدة كالصحة والغذاء والثقافة 
والتعليم وحماية حقوق األطفال 
على املستوى العاملي. وخالل زيارة 
انترناشــــيونال  رئيس كارتييه 
ومديرها التنفيذي برنارد فورناس 
الى الكويت مت توحيد اجلهود مع 
الساير من  وزير الصحة د.هالل 
أجل هدف نبيل وتقدمي عوائد حملة 
احلب اخليرية في الكويت والتبرع 
بهــــا للجمعيــــة الكويتية لرعاية 
االطفال في مستشفى بيت عبداهلل. 
افتتاح بوتيك »كارتييه«  وخالل 
اجلديد في مــــول 360 قام برنارد 
فورناس بتســــليم شــــيك مببلغ 
سبعني الف دينار لوزير الصحة 
د.هالل الساير لصالح بيت عبداهلل 
لرعاية االطفال. وأكد فورناس: من 
الرائع ان نرى تطور مشروع بيت 
عبداهلل ويسر »كارتييه« ان تدعم 

مثل هذا املشروع الفريد.
ومن جانبه، قال وزير الصحة 
ورئيس مجلــــس ادارة اجلمعية 
الكويتية لرعاية االطفال د.هالل 
الســــاير: اننا في غايــــة االمتنان 
لـ»كارتييه« لدعمها املتواصل لبيت 
عبداهلل، فقد ســــاهمت التبرعات 
التي قدمتهــــا دار »كارتييه« في 
السنوات األربع املاضية في تطوير 
جزء من املشروع الذي اقترب من 

االكتمال.
واضاف: ان »كارتييه« خير مثال 
على االلتزام االجتماعي والروح 
اخليرة وهي تعد قدوة حتتذى في 

جميع أنحاء العالم. وشكر كل من 
اقتنى »سوار احلب اخليري«.

وبعد تسليم الشيك املتبرع به 
قام فورناس ود.هالل الساير ومراد 
بهبهاني والعديد من الشخصيات 
املرموقة في املجتمع بافتتاح فرع 

»كارتييه« الثاني في الكويت.
جدير بالذكر ان مساحة بوتيك 
»كارتييه« تبلغ 425 مترا مربعا 
ويحمل تصميــــم البوتيك توقيع 
م.املعمــــاري برونو موانارد وهو 
املسؤول عن جميع متاجر »كارتييه« 
في العالم، كما ان البوتيك يتميز 
بألوانه ومواده االستثنائية التي 
تعكس رموز »كارتييه« اجلوهرية 
كاخلشب الفاحت والبرونز والثريات 
الكريستالية باالضافة الى واجهة 
زجاجية تعرض مسارح مصغرة 

وصاالت استقبال فخمة.

)فريال حماد(د.هالل الساير يتسلم شيك »كارتييه« من برنارد فورناس


