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صورة تذكارية ملوظفي شركة علي الغامن وأوالده للسيارات في املخيم

ركوب اجلمل

د. رمي قنواتي مع عدد من أطفال روض الصاحلني

..وشهادة تقدير نظير اجلهود املبذولة موظفو سفير إنترناشيونال أثناء مشاركتهم في ساعة األرض

.. وصورة تذكارية على اجلمل جانب من أنشطة اليوم املفتوح لشركة علي الغامن وأوالده للسيارات

.. وللكرة الطائرة مكان في »مخيم املرح 2010« مسابقة شد احلبل

شركة علي الغانم وأوالده للسيارات تكّرم موظفيها 
بيوم ترفيهي مفتوح في »مخيم المرح 2010«

أقامت شركة علي الغامن وأوالده للسيارات 
الوكيل احلصري لسيارات بي ام دبلــــيو، 
مينـــي، رولـــز ـ رويـــس والنـــد روفر في 
الكويـــــت، يومـــا ترفيهيا مفتوحا جلميع 
العاملني في الشركة حتت شعار »مخيم املرح 
2010« وكان ذلك في مخيم The Camp شمالي 

منطقة املطالع.
وتخلل اليـــوم الترفيهي الطويل العديد 
من األنشـــطة اليدوية كرسم الوجه، رسم 
احلنة وجتديل الشعر وأنشطة عديدة مثل 
النطاطات وقطـــار األطفال، ركوب اخليول 
القزمة )البوني( وركوب اجلمال باالضافة الى 
األنشطة الرياضية ككرة القدم والسلة واليد 
كما مت توزيـــع الكثير من الهدايا واجلوائز 

القيمة للرابحني في األلعاب اجلماعية مثل 
شد احلبل وغيرها.

وقد صرح املدير العام لشركة علي الغامن 
وأوالده للسيارات يوســـف القطامي قائال: 
ان تنظيم هذا اليوم يأتي اميانا من الشركة 
بأهمية حتفيز العاملني وتعزيز روح فريق 
العمل الواحد فيما بينهم وتعبيرا عن امتنان 
الشـــركة جلهودهم، ففي شركة علي الغامن 
وأوالده للسيارات نعتبر موظفينا أهم أصول 

الشركة على االطالق.
ووعد القطامي بتكرار هذه اللقاءات العائلية 
التي تساهم بصورة ايجابية في رفع معنويات 
العاملني وجتديد نشاطهم في أجواء ممتعة 

وبعيدة عن ضغوط العمل ومسؤولياته.

صحة أطفالكم في أيٍد أمينة مع »اإلنترناشيونال كلينك«

ضمن برامــــج التوعية التــــي تنظمها عيادة 
اإلنترناشــــيونال كلينــــك واهتمامهــــا بتفعيل 
دورها باملجتمع وزيادة الوعي فيه قامت عيادة 
اإلنترناشــــيونال كلينك بزيارة مدرســــة روض 
الصاحلــــني، انطالقا من حرص العيــــادة الدائم 
علــــى التواصــــل واالهتمام مبختلف األنشــــطة 

االجتماعية.
حيث ألقت د.رمي قنواتي محاضرة عن »النظام 
الغذائي الصحي« حتدثت فيها عن فوائد الغذاء 
الصحي واألنشطة الرياضية الوقائية من أمراض 
احلساســــية وخاصة الربو املنتشــــر بكثرة بني 

األطفال.

وكانت احملاضرة توعوية بأسلوب سلس وممتع 
يتناسب مع القدرات الذهنية لألطفال.

وفي ختام هذه الزيارة الناجحة، قامت إدارة 
التسويق والعالقات العامة بالعيادة بتوزيع الهدايا 
على جميع الطلبة، ما ساهم في رسم البهجة وإزالة 

الرهبة واخلوف املرتبط بزيارة األطباء.
ويأتي هذا البرنامج كجزء من اســــتراتيجية 
إدارة التســــويق والعالقات العامــــة في العيادة 
لتعزيز التواصل مع املجتمع من خالل أنشــــطة 
مختلفة وزيارات متعددة للمدارس واجلامعات 
وتهدف الى رفع مســــتوى الوعــــي الصحي بني 

فئات املجتمع.

يقيم حمود حســــني مرضي 
اليوم  الشــــريكة حفال مســــاء 
اخلميس في صالــــة اخلرينج 
مبنطقة األندلس وذلك مبناسبة 
تخرج جنلــــه »مشــــاري« في 
أكادميية سعد العبداهلل برتبة 

مالزم.

يحتفل نايف خالد 
الرشيدي بزفافه اليوم 
اخلميــــس في صالة 
أفراح الفروانية. ألف 

مبروك.

احتفل املالزم أحمد 
اجلناحي بتخرجه في 
أكادميية سعد العبداهلل 
للعلوم األمنية برتبة 

مالزم.
ألف مبروك ومنها 

A.لألعلى

حفل تخرج الشريكة مالزمًا زفاف الرشيدي
 في الفروانية اليوم

الجناحي تخّرج مالزمًا

جانب من مشاركة فندق وريزيدنس سفير ـ الكويت في »ساعة األرض«

»فندق وريزيدنس سفير ـ الكويت« يشارك في »ساعة األرض« 
شـــارك »فندق وريزيدنس 
ســـفير ـ الكويت« مؤخرا في 
»ساعة األرض«، احلدث العاملي 
الرامي إلى تعزيز الوعي البيئي، 
والذي ينظمه »الصندوق العاملي 
لصون الطبيعة« بهدف توجيه 
العالم أجمع حول  إلى  رسالة 
أهمية التوعية البيئية والعناية 

بكوكب األرض.
وفي متام الساعة 8:30 من 
الســـبت املاضي، غرق  مساء 
»فنـــدق وريزيدنس ســـفير ـ 
الكويت« في الظالم ملدة ساعة 
كاملة، واتخذ عددا من التدابير 
من أجل توفير الكهرباء دعما 
ملبادرة »ساعة األرض«، لينضم 
بذلك إلى قائمـــة متنامية من 
الشركات امللتزمة بدعم اجلهود 
الرامية للحد من ظاهرة التغير 
املناخـــي، والعمـــل على بناء 
مســـتقبل مستدام أكثر نظافة 
وسالمة وأمانا. وفي لفتة رمزية 
للتحذير من مخاطر االحتباس 
احلراري، بادر الفندق إلى إطفاء 

»ساعة األرض« 
في فندق سفير 

إنترناشيونال
شـــارك فندق سفير 
فـــي  إنترناشـــيونال 
حملة »ســـاعة األرض« 
التي تهدف الى التصدي 
للتغيرات املناخية واحلد 
الطاقة  مـــن اســـتهالك 
الكهربائية ملدة ســـاعة، 
حيث أطفئت األنوار في 

جميع أرجاء الفندق.
وقـــد ســـاهم جميع 
العاملـــني والنزالء في 
هذه احلملة وقد أعربوا 
عن سعادتهم باملساهمة 
في ساعة األرض، ومن ثم 
أقامت اإلدارة حفل عشاء 
مبطعم السي بريز لكل 
املشاركني والنزالء على 

ضوء الشموع.

األنوار في صالة االســـتقبال 
واألماكـــن العامة مثل »مطعم 
فاليفـــرز«. وقـــام املوظفون 
بإطفـــاء األجهـــزة الكهربائية 
غير األساسية، ودعوة النزالء 

املبادرة، تأكيدا  للمشاركة في 
على التزام الفندق باالستدامة 

البيئية.
وباملناســـبة، قـــال أورس 
وايســـكوبف، مدير عام فندق 

وريزيدنس ســـفير ـ الكويت: 
»يسعدنا املشاركة في مبادرة 
عاملية مهمة مثل »ساعة األرض«. 
ونغتنم هـــذه الفرصة لنؤكد 
حرصنا على مواصلة ترشيد 

استخدام مواردنا عبر احلد من 
هدر الطاقة، وبذل قصارى جهدنا 
للتقليص من بصمتنا البيئية، 
واحلفاظ على سالمة البيئة من 

أجل أجيال املستقبل«.


