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السفير الشيخ حمد اجلابر مع املشاركني في اإلعداد حلفل العيد الوطني الـ 49

.. ومع عدد من املشاركني في احلفل

جانب من حفل مجلة RPM لتكرمي سيارة العام

سفيرنا في الرياض يكّرم المشاركين في حفل العيد الوطني

كّرم سفيرنا لدى اململكة العربية السعودية الشيخ 
حمد اجلابر عددا من املش���اركني والعاملني في سفارتنا 
بالرياض والذين ساهموا في اإلعداد حلفل العيد الوطني 

ال� 49 ويوم التحرير ال� 19 للكويت الذي اقيم مؤخرا.
وش���دد الش���يخ حمد اجلابر في كلمة له خالل حفل 
التكرمي على أهمية العمل والعطاء والبذل في سبيل وطننا 
الكويت، مشيرا الى ان محبة الوطن يجب ان تكون مقرونة 
باجلهد والعمل واالخالص من اجله ولرفعته وازدهاره 
بني األمم. وبني ان جميع الكويتيني املتواجدين باخلارج 
هم س���فراء لبلدهم، مبينا أهمي���ة ان ميثل الكويتيون 
وطنهم التمثيل الالئق والذي يتناسب مع اسم الكويت 
وس���معتها الطيبة. وأكد اجلابر أهمية تكرمي وتشجيع 
وتقدير املتميزين في أعمالهم حتى تعم روح املنافس���ة 
في مجال العمل الواحد مما يخلق نوعا من التسابق في 
إجناز وإبداع األعمال املنوطة بهم والتي هي من صميم 

عمل اإلدارة احلديثة.

حظي عطر »النخبة« من شركة الدر املنثور للعود والبخور 
بإعجاب العديد من أصحاب الذوق الرفيع في االستمتاع بالعطور 

الراقية.  
وصرح ضرار الطراروة مدير عام ش���ركة الدر املنثور للعود 
والبخور بأن مبيعات عطر »النخبة« فاقت التقديرات، وان الشركة 
بص���دد توفير كمية كبيرة منه ملواجه���ة الطلب املتنامي عليه، 
وسيتم طرح املزيد منه في مختلف فروع الشركة. وأكد الطراروة 
ان الرواج الكبير لعطر »النخبة« كان سببه إعجاب من استمتع 
باستعماله، وان الشركة كانت حريصة كل احلرص على ان يتميز 
هذا العطر على مثيله من املنتجات املنافسة، مشيرا الى ان الشركة 
قد طرحت مجموعة كبيرة ومتمي���زة من منتجاتها في معرض 

العطور اال ان عطر النخبة كان عروس هذه املنتجات.

حتتفل مجموعة BMW الشرق األوسط بعد 
حصولها على مجموعة من اجلوائز وهي »افضل 
سيارة فخمة متوسطة احلجم«، وأفضل سيارة 
فخمة صغيرة احلجم و»أفضل س���يارة فخمة 
كوبيه« وذلك في حفل اجلوائز األول على االطالق 

.RPM الذي تنظمه مجلة
منحت جوائز RPM تقديرا ألفضل السيارات 
في القطاع في السوق الكويتي عام 2009، استنادا 
الى حتليل آالف االجابات التي مت احلصول عليها 
ضمن مسح مستقل أجري عبر االنترنت، وقد 
تفوقت الفئات الثالثة واخلامس���ة والسادسة 
من BMW في منافسة سيارات مصنعني آخرين 

ومتكنت من انتزاع األلقاب.
وتعليق���ا على هذه اجلوائز، قال يوس���ف 
القطامي املدير العام لشركة علي الغامن وأوالده 
للس���يارات الوكيل احلصري واملوزع املعتمد 
ملجموعة BMW ف���ي الكويت: »نحن فخورون 
جدا بحصولنا على هذه اجلوائز التقديرية عن 
سيارات BMW بل ايضا الختيار عالمتنا التجارية 
ضمن فئة »سيارة األحالم للعام«، واألمر األكثر 
أهمية بالنسبة لنا هو ان الشعب الكويتي هو 
من صّوت لهذه اجلوائز بشكل مباشر مما يؤكد 
متت���ع عالمة BMW التجاري���ة بعاطفة كبيرة 

وامتياز في التصميم واالبداع واألداء«.
وأضاف القطامي قائال: »لقد ساهمت الطرازات 
الفائزة كافة في الس���نة اجليدة التي حققتها 
BMW في الكويت والتي شهدت خاللها منوا في 
املبيعات بنس���بة 8% كما اننا بانتظار وصول 
الفئة اخلامسة اجلديدة وBMW X1 لتعزيز ذلك 

النمو هذه السنة«.

خالل احلفل، حصلت الفئة اخلامس���ة من 
BMW على لقب »أفضل سيارة فخمة متوسطة 
احلجم، وتأتي هذه اجلائزة املستحقة عن جدارة 
مبوازاة االحتفال بوصول الفئة اخلامسة سيدان 
اجلديدة الى الكويت، وجتسد الفئة اخلامسة 
اجلديدة من BMW ذروة التصميم اجلميل ومتعة 
القيادة القصوى في فئة الس���يارات الفاخرة 
متوسطة احلجم، ومع تصميم رياضي وأنيق 
في آن، وراحة ال تضاهى، وأعلى معايير الفاعلية 

ضمن فئتها.
ومن ناحية أخرى، حص���دت الفئة الثالثة 
من BMW جائزة »أفضل سيارة فخمة صغيرة 
احلجم، وتواصل الفئة الثالثة من BMW رفع 
معايي���ر اجلودة على صعي���دي التكنولوجيا 
وديناميات القيادة، وذلك بفضل 35 س���نة من 
الهندسة املدهشة والريادة في التصميم. وقد 
دخلت الفئة الثالثة، هذه السيارة الفخمة األفضل 
مبيعا في العال���م، عصرا جديدا في ديناميات 
القيادة، واجلودة العالية واالبداع التكنولوجي 
مع اطالق الطراز املعدل عام 2008، والذي يبدو 
مستعدا ملتابعة ذلك األداء هذه السنة مع وصول 
الش���كل اجلديد للفئة الثالثة كوبيه وكابريو 

.BMW من
الى ذلك، استحقت الفئة السادسة لقب »أفضل 
سيارة فخمة كوبيه« وهي جتمع بني اخلطوط 
املصقولة التي متيز السيارات الرياضية طراز 
كوبي���ه وأداء القيادة الدينامية التي تش���تهر 
بها س���يارات BMW. تتوافر الطرازات الثالثة 
لدى ش���ركة علي الغامن وأوالده للسيارات في 

الكويت.

عطر »النخبة« عروس منتجات
»الدر المنثور«  للعود والبخور

BMW تحصد باقة من الجوائز في حفل 
مجلة RPM لتكريم »سيارة العام«

وصورة مع طالبة متفوقة منال الكندري تكرم احدى الطالبات املتفوقات

.. ومتفوقة تتسلم تكرميها من منال الكندري ودينا العتيقي

منال الكندري وانتصار اللهو تكرمان متفوقة جانب من حفل التكرمي

مديرة املدرسة منال الكندري تكرم إحدى املتفوقات

أقامت ثانوية العصم���اء بنت احلارث حفل تفوق للطالبات 
الفائقات، حضر احلفل مديرة املدرسة منال الكندري ومساعداتها 
انتص���ار الله���و ودينا العتيق���ي وعدد من املعلم���ات وأولياء 

األمور.
وشمل احلفل عددا من الفقرات التربوية شعرية ومسرحية 
وغنائية، وقامت مديرة املدرسة ومساعداته���ا بتوزيع اجلوائز 
والدروع التذكاري��ة عل���ى الطالبات الفائق���ات، وبه��ذه املناسبة 
ألقت مديرة املدرس����ة كلمة أكدت فيها ان م���ن زرع حصد ومن 
س����ار وصل وقد آن األوان لقط���ف ثمار اجله���د بتك���رمي من 
سع�����ى وثابر للوص��ول الى التم�يز والتفوق لبن����اء كوي�ت 

املستقب��ل.

»العصماء بنت الحارث« كّرمت فائقاتها

الحريتي يعتذر 
لرواد ديوانيته

الوعالن يعتذر 
ألسبوعين

ال���نائب حس���ني  يعت���ذر 
احل����ريت����ي عن عدم استقبال 
اليوم األحد،  رواد ديوانيت���ه 
وك����ذل���ك األح�������د املق����بل 
لس���فره خارج البالد مع وفد 
برملاني، وسيعاود استقبالهم 
كاملعت���اد يوم األح���د 2 مايو 

املقبل.

يع����ت���ذر النائ���ب مبارك 
الوع���الن عن عدم اس���تقبال 
رواد ديوانيته باألندلس ملدة 
أسبوع����ني، نظرا ل���سفره في 
البالد،  وفد رس���مي خ����ارج 
عل���ى أن يعاود اس���ت����قبال 
املواطنني عقب عودته مبشيئة 

اهلل.

حسني احلريتي

النائب مبارك الوعالن


