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»الريجنسي« استضاف وزراء الشباب والرياضة في »الخليج«

»بهبهاني للسيارات« تكّرم موظفيها المتميزين تقديرًا لجهودهم خالل العام الماضي

مكتب الشهيد يشارك »متوسطة القادسية« في يوم البيئة البحرية
شارك مكتب الشهيد في أنشطة فرقة 
مرشدات مدرسة القادسية املتوسطة للبنات 
حفلها اخلتامي مبشروع البيئة البحرية 
»معا مرشداتنا وينمو نحو بيئة أفضل« 
حتت رعاية وحضور الشيخة فريال الدعيج 
الشاعر الشيخ دعيج اخلليفة  وبحضور 
والش���يخة مرمي محم���د الصباح ومديرة 
املدرسة منى الفهود ومفوضية رأس جمعية 
اخليمة في اإلمارات مرمي الشحي ورئيسة 
اإلقليم العربي آسيا فتح اهلل وهند الهولي 

وساجدة الهولي.
وقدم مكتب الشهيد مسابقة عامة عن 
مكتب الشهيد وحيثيات الشهداء وأسئلة 
عن تاريخ الكويت ورصد لها جوائز قيمة، 
وقد قامت الشيخة فريال الدعيج مشكورة 
بتقدمي األسئلة املقدمة من مكتب الشهيد 
على احلضور ومن ثم مت توزيع اجلوائز 
عل���ى الفائزين، كم���ا مت توزيع الكتيبات 
والبروش���ورات اخلاصة عن الشهداء ثم 

التقطت الصور التذكارية.

»الكويت الدولي« رعى االحتفال بيوم رجل اإلطفاء

»المنشر روتانا« يكشف عن 3 ليال خاصة
»شاطئ النخيل« يحتفل بمواليد يناير وفبراير ويكّرم المثاليين

استضاف فندق الريجنسي ملدة أيام على التوالي 
االجتماع ال� 24 لوزراء الشباب والرياضة ورؤساء 
اللجان االوملبية بدول مجلس التعاون اخلليجي 
والذي يهدف الى مناقشة العديد من املوضوعات 
املهمة التي ترمي الى االرتقاء بالبرامج واألنشطة 
في املجالني الرياضي والشبابي والتي تدفع بهم 
لتحقي���ق مختلف طموحاته���م وتطلعاتهم على 

املستوى القاري والعاملي.
هذا، واس���تقبلت ادارة الفن���دق الضيوف من 
اصحاب السمو واجلاللة من جميع الدول العربية 
استقباال حافال يليق مبكانتهم الرفيعة على مدار 4 
ايام متتالية، حيث كان من بينهم ريناتو موريتو 
مدير عام الفندق مايكل بوكس مساعد املدير التنفيذي 
باالضافة إلى فريق العالقات العامة والتسويق مما 

اثار اعجاب وثناء كافة الضيوف.

وق���د اقيم من ضمن جدول االعمال حفل كبير 
لتك���رمي رموز الرياضة اخلليجية التي اس���همت 
بتطوير احلركة الرياضية في دول املجلس السيما 
االوملبية حيث اقيم احلفل بقاعة »مها« برعاية نائب 
رئيس مجلس الوزراء للشؤون االقتصادية ووزير 
الدولة لش���ؤون التنمية ووزير الدولة لش���ؤون 
االسكان ورئيس اللجنة االوملبية الكويتية الشيخ 
أحم���د الفهد وبحضور رؤس���اء اللجان االوملبية 

اخلليجية.
وعقد وزراء الش���باب والرياض���ة اجتماعهم 
بحضور رئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة 
فيصل اجلزاف ووزارة الدول اخلليجية حيث كان 
يدعو االجتماع الى اعداد رؤى مستقبلية شاملة 
تكفل تس���ريع االداء وتفعيله مبجاالت الشباب 

والرياضة بدول مجلس التعاون.

نظمت ش���ركة بهبهاني للسيارات »املوزع احلصري 
لسيارات فولكس واجن في الكويت« حفال ملوظفيها في 
فندق سفير مارينا وذلك تقديرا جلهودهم التي بذلوها 
خالل العام املاضي وحتقيق الشركة للعديد من اإلجنازات 
والتي من أبرزها حتقيق املركز األول بني وكالء فولكس 
واجن في الشرق األوس���ط سواء في حجم املبيعات أو 

جودة خدمة ما بعد البيع لعام 2009.
وتضم���ن احلفل ال���ذي أقيم بحض���ور كبار مديري 
ومسؤولي الشركة توزيع شهادات التقدير على املوظفني 
املتميزي���ن ألدائهم املميز في ع���ام 2009 وذلك في إطار 
حرص اإلدارة على تقدي���ر كل الذين يبذلون اجلهد في 

سبيل رفع اسم الشركة في السوق احمللي.
وقال مدير عام املجموعة لشركة بهبهاني للسيارات 
غرام هنتر في كلمة ألقاها في احلفل: »أتوجه بالشكر إلى 
كل موظفي الشركة وإرجاع هذا النجاح إلى االستمرار في 
العمل الدؤوب واحلفاظ على روح الفريق الواحد الذي 
جعل عام 2009 مبنزلة عام النجاح بالنسبة لعالمة فولكس 
واجن في الكويت«. من جانبهم أعرب موظفو الشركة عن 
شكرهم وتقديرهم لإلدارة التي ال تتوانى دائما في تقدير 
جهودهم إلى جانب ما أبدوه من اعتزاز كونهم جزءا من 
أسرة شركة بهبهاني، ووعدوا ببذل املزيد من اجلهد خالل 
العام احلالي للحفاظ على مكانة فولكس واجن وشركة 

بهبهاني في السوق الكويتي باعتبارها واحدة من كبرى 
شركات السيارات في السوق الكويتي.

يذكر أن ش���ركة بهبهاني تولي موظفيها الكثير من 
االهتمام حيث دأبت في الس���نوات األخيرة على تنظيم 
العديد من األنشطة لتحفيزهم وخلق بيئة العمل املمتازة 

التي تنعكس في النهاية على مصلحة العمالء.
وكانت شركة بهبهاني للسيارات حققت في العام املاضي 
العديد من اإلجن���ازات الهامة كان أبرزها حصولها على 
املركز األول في املبيعات على مستوى الشرق األوسط 
ومنحها ش���هادة األيزو 9001:2008 وحصولها على لقب 

سوبر براند.

حتت رعاية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء 
روضان الروضان وبحضور عدد من قياديي »اإلطفاء« 
رعى بنك الكويت الدولي االحتفال بيوم رجل اإلطفاء 

الثامن والذي أقيم في سوق شرق.
وقالت املديرة العامة بالوكالة ضياء العصفور ان 
رعاية بنك الكويت الدولي لهذا االحتفال تأتي تأكيدا 
لسياس����ة البنك في تقدمي الدعم ملؤسسات الدولة 
في مختلف املناس����بات، وحرصا منه على التواجد 
بصفة مس����تمرة في االنشطة االجتماعية التي تهم 

املجتمع الكويتي.
وأضافت العصفور أن االحتفال بيوم رجل اإلطفاء 
كان فرصة جيدة لرفع مستوى الوعي عند احلضور 

مبخاطر ومس����ببات احلرائق املختلفة، معربة عن 
تقديره����ا للتضحيات التي يقدمه����ا رجال اإلطفاء 
بشكل يومي، واملخاطرة بأرواحهم في سبيل إنقاذ 
أرواح اآلخري����ن وحماية املمتلكات مبا يس����هم في 
تأمني االقتصاد الوطني، وحماية املنشآت من جميع 

مخاطر احلريق.
وقد شهد االحتفال إقامة معرض شامل إليضاح 
إجراءات السالمة املنزلية، وسبل الوقاية من احلرائق، 
كما تضمن عروض ترفيهية في املساء، باإلضافة إلى 
فقرات استمتع بها احلضور وابدوا اهتمامهم مبعرفة 
تفاصيل عمل رجل اإلطفاء، والتعبير عن شكرهم ملا 

يقدمه من تضحيات.

يفخر »املنشر روتانا« بإعالن ليالي مطعم فيلكا 
املتخصصة واملفضلة لديكم، وانضمام نكهات جديدة 
مع أذواق متنوعة، حيث ان مطعم فيلكا هو املكان 
االمثل لالستمتاع بأشهى االطباق الطازجة، وأجمل 
االجواء املريحة واالنيق����ة، كما ان اهتمام املوظفني 
يجعل م����ن مطعم فيلكا االختيار االمثل مهما كانت 

املناسبة.
ليالي االحد هي بالتأكيد ليال ايطالية في مطعم 
فيلكا، الذي يرحب برواده املميزين، ويدعوهم لتجربة 
ايطالية غير تقليدية، تشمل ما لذ وطاب من »ال بيال 
ايطاليا« بعبق رائحة الريحان العطرة والباس����تا 
احملضرة بالصلصة املخملية والعديد من املكونات 

الطازجة التي تستطيع تذوقها ليلة كل احد.
أما امسيات الثالثاء فقد عادت لتكون غنية بثمار 
البحر، حي����ث ان فريق من الطهاة املتخصصني في 
املنشر روتانا س����وف يحضر لكم ما لذ وطاب من 
أش����هى املأكوالت البحرية، والتي بدورها س����وف 
تنقلكم بعيدا الى عالم البحار وسحر حوريات البحر 

االسطورية.
واخلتام مسك مع أمسيات اخلميس املكسيكية، 
والتي سوف  تكتشفون فيها جميع النكهات الالتينية 
االصلية التي تشمل التاكوز والناتشوز، وال تنسوا 
الفاهيتا املفعمة بالبهارات املكسيكية والطعم الذي 

سوف يدفعكم الى العودة مرارا.

بدع���وة م���ن مدي���ر الع���ملي���ات زهي����ر 
عب���داخلال���ق احتف���ل فن������دق ومن����تجع 
ش���اطئ النخ���يل مب����وظفيه م���ن م���واليد 
يناير وفبراير كما ك���رم املوظ���فني امل���ثاليني 
ورح����ب بامل���وظفني اجل���دد لع���ائل���ة فندق 
النخيل ف���ي ح���فل بهيج أقيم بهذه املناسبة 

اخلاصة.
شارك في احلفل أسرة العاملني في الفندق 
وطاقم اإلدارة، حيث قدم زهير عبداخلالق شهادات 
تقدير ومكافآت مالية ال���ى كل من: أحمد علم 

»قسم النادي الصحي«، برسي بغونس »قسم 
املوارد البشرية«، شيمندا براديب »قسم املكاتب 
األمامية« واسربوليج دوغلس »قسم األغذية 
واملشروبات« بصفتهم املوظفني املثاليني، وهنأ 
موليد يناير وفبراير احتفاال بعيد ميالدهم في 
2010 ورحب باملوظفني اجلدد الذين انضموا الى 

طاقم العمل في الفندق.
وفي نهاية احلفل شارك عبداخلالق املوظفني 
بتناول كعكة احلفل التي أعدت خصيصا لهذه 

املناسبة السعيدة.

الشيخ أحمد الفهد مع عدد من الضيوف

جانب من حفل التكرمي

جانب من تكرمي مكتب الشهيد للفائزين مبسابقة »الشهيد«

جانب من مشاركة بنك الكويت الدولي في يوم رجل اإلطفاء

زهير عبداخلالق مع موظفي »شاطئ النخيل« احملتفى بهم

اللواء فيصل اجلزاف مع ضيوف الكويت في »الريجنسي«

الشيخة فريال الدعيج والشيخ دعيج اخلليفة والشيخة مرمي محمد الصباح في لقطة تذكارية مع عدد من الطالبات املشاركات

ندين وأسيل تفوقتا في »فجر الصباح«

تفوقت ندين زين العابدين ابراهيم عبدو وحصلت على نس���بة 
95.6% في الصف اخلامس مبدرس���ة فجر الصباح، وكذلك حصلت 
شقيقتها أسيل على نسبة 99.3% في األول االبتدائي وتلقتا التهاني 
واملباركة من والديهما اللذين متنيا لهما مس���تقبال حافال بالتفوق 

والنجاح.. ألف مبروك وعقبال اجلامعة يا ندين أنت وأسيل.

حسين تفوق
 في األول بـ %99.7

تلقى حس���ني جنل الزميل 
التهاني  إبراهيم عبدو  موسى 
واملباركة من والديه مبناسبة 
ف���ي األول االبتدائي  تفوق���ه 
وحصوله عل���ى 99.7% وقدما 
له الهدايا باملناسبة، مبروك يا 
حسني وأمنياتنا لك بالتوفيق 

الدائم.

أسيل زين العابدين

حسني موسى

ندين زين العابدين


