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عقد مستشفى االمومة اجلديد للوالدة بالرقعي يوما مفتوحا ملنتسبيه في فندق موفنبيك 
باملنطقة احلرة بالكويت حيث ألقت نائب املدير العام ملستش����فى االمومة عالية اخلالد كلمة 
افتتاحية حول اهمية س����عي مستش����فى االمومة الدائم للتميز في الرعاية الصحية جلميع 
ضيوفه، كما اعربت عن ش����كرها وتقديرها جلميع العاملني واالعضاء باملستش����فى والذين 

يشكلون عماد تقدمي اخلدمات وجزءا ال يتجزأ من املستشفى.
وبينت ان املستش����فى من رؤيتها ال يعنى بتقدمي افضل سبل الرعاية الصحية لضيوفه 

بحسب، بل يسعى كذلك لتوسيع نطاق خدماته للوفاء بتوقعات الضيوف.
استضاف اليوم املفتوح الدكتورة ذائعة الصيت احلاصلة على الدكتوراة في مجال علم 
االدارة والشركات والتواصل د.كاثرين نورتون والتي نفذت ورشة عمل استراتيجية ملستشفى 
االمومة، وقد تفاعل العاملون في تناول سيناريوهات احلاالت، وورش العمل وجلسات تبادل 
االفكار حول كيفية تقدمي افضل اخلدمات في املستشفى مع التركيز بشكل خاص على كيفية 

معاملة الضيوف والعناية بهم.
ويفتح مستش����فى االمومة ابوابه رسميا امام اجلمهور في االول من مايو، وسيعقب ذلك 
مباشرة مراسم االفتتاح الرسمي واالحتفال بقص الشريط، والدعوة عامة للجمهور حلضور 
افتتاح املستشفى، وااللتقاء بالهيئة الطبية، والتي ستعقد جوالت في املستشفى جلميع الزوار 

كما يسعدها االجابة على جميع اسئلتهم املتعلقة بخدمات املستشفى ورؤيته.
فمع تزايد عدد مستشفيات الوالدة في الكويت، قد يكون من الصعب حتديد اي املستشفيات 
يقدم اخلدمة االفضل، لكننا مستش����فى االمومة،نركز بصفة اساس����ية على رعاية الضيف، 

وضمان تقدمي خدمات الرعاية الصحية له، باالضافة الى الرعاية العاطفية والنفسية.

فيروز »دالل« فجر الصباح افتتاح مميز للفرع 4 لـ »الڤيرو مارتيني« في مجمع 360

بحض����ور امللحق التج����اري اإليطال����ي فابيرو 
س����كيبغاليتي احتفلت ش����ركة أبن����اء عباس علي 
الهزمي إدارة شركة »الڤيرو مارتيني« املمثلة باملدير 
العام ش����اكر الهزمي ونائبه صاحب الهزمي ومديرة 
التس����ويق والعالقات العامة بشرى الهزمي بافتتاح 
الفرع الرابع لبوتي����ك »الڤيرو مارتيني« في مجمع 

360 التجاري.
وشهد احلفل عدد كبير من الشخصيات العامة، 
وجنوم الفن، الى جانب لفيف من عمالء الشركة وعشاق 

املوضة، وعقب قص شريط االفتتاح أدلى املدير العام 
بش����ركة أبناء علي الهزمي شاكر عباس علي الهزمي 
بتصريحات أعرب في بدايتها عن سعادته بافتتاح 
الفرع الرابع ملجموعة بوتيكات »ألڤيرو مارتيني« في 
الكويت، مشيرا الى ان افتتاح هذا الفرع يأتي استكماال 
خلطة الشركة الهادفة الى التوسع في مختلف أرجاء 

الكويت للوصول الى عمالئها في كل مكان.
وقال ان اختيار مجمع 360 جاء نتيجة لتميزه، 
من حيث املوقع واملساحة، وانه أصبح وجهة مهمة 

للمتس����وقني، مؤكدا ان الشركة اإليطالية املسؤولة 
عن مارك����ة »الڤيرو مارتيني« كان لها دور بارز في 

اختيار هذا املوقع.
وحول املزايا الت����ي تتمتع بها منتجات »الڤيرو 
مارتيني« قال شاكر الهزمي: ان هناك 4 مزايا تتمتع 
بها هذه املنتجات، ومتنحها خصوصية يصعب ان 
تتوافر في أي منتج مماثل، وهي س����ر النجاح الذي 
تتمتع به في أسواق املوضة واألناقة مبختلف أنحاء 
العالم، ومنها: خريطة الدول التي تنقش على كل قطعة 

من منتجات »الڤيرو مارتيني« سواء كانت مالبس أو 
حقائب او إكسسوارات، وهي نقشة صعب تقليدها، 
وأدت الى تأمني هذه املنتجات ضد أي محاولة للتقليد، 

كما تعني لدى العمالء انهم من عشاق السفر.
ومن املزايا الت����ي تتمتع به����ا املاركة انه ميكن 
اس����تعمالها لعدة مواس����م متتالية، إذ ان التصاميم 
التي تطرح ميكن االحتفاظ بها واس����تكمالها بقطع 
جديدة تطرح في املواسم التالية، فهي قطع ال نهائية، 

وعشاق املاركة كهواة جمع التحف الثمينة.

تلقت الطالبة دالل عبداهلل فيروز تهاني االهل واالصدقاء حلصولها 
على ميدالية وشهادة التفوق للعام الدراسي في الصف الثالث االبتدائي 

في مدرسة فجر الصباح االهلية.
ألف مبروك التفوق وعقبال اجلامعة.

دالل فيروز تتسلم شهادتها

لقطة جماعية للعاملني في املستشفى خالل اليوم املفتوح في فندق موفنبيك في املنطقة احلرة

السفراء اجلدد لدى الكويت في صورة تذكارية بـ »الريجنسي«

صورة تذكارية للمشاركني بالبطولة

.. وصورة تذكارية مبناسبة افتتاح »الڤيرو مارتيني« في مجمع 360 امللحق التجاري اإليطالي فابيرو سكيبغاليتي يفتتح »الڤيرو مارتيني«

يقضي مدير عام إدارة 
أمن اجلهراء العميد محمد 
طنا إج���ازة خاصة خارج 

البالد.

طنا في إجازة خارجية
يع���اود احملام���ي فهد 
عبداهلل البريكان وإخوانه 
الديوانية  اس���تقبال رواد 
األعزاء مساء كل أحد بعد 

صالة العشاء.

ديوانية البريكان كل أحد

»الريجنسي« يحتفل بمجموعة من السفراء الجدد لدى الكويت

تنظيم مميز لطائرة شباب القصور

استقبل فندق الريجنسي عددا من السفراء 
اجلدد لدى الكويت وهم: السفير محمد محمود 
بن الباه س���فيرا جلمهورية مالي والسفير 
كريس���تيان كونكسفييت س���فيرا ململكة 
الدمنارك والس���فير تان هينغ سنغ سفيرا 
جلمهورية سنغافورة والسفير كيرون مادين 

سفيرا جلمهورية ايرلندا والسفير اوسة الني 
بيركه سفيرا ململكة النرويج.

وقد كان في شرف استقبالهم مدير عام 
الفندق ريناتو موريت���و وفريق العالقات 
العامة واملبيعات بالفندق متمنني لهم دوام 
النجاح والتوفيق في املس���تقبل. هذا وقد 

احتفلت ادارة فندق الريجنسي مع السفراء 
بهذه املناسبة الس���عيدة والتقطت الصور 
التذكارية معهم مما أثار ثناءهم وإعجابهم 
حيث شكروا إدارة الفندق على كل ما قدموه 
لهم من ضياف���ة رائعة وخدمات مميزة في 

فندق ريجنسي.

قام مركز شباب القصور التابع للهيئة 
العامة للش���باب والرياضة بتنظيم بطولة 
كرة الطائرة مبشاركة أعضاء مراكز الشباب 

من مواليد 1995 فما فوق.

وتأتي هذه البطول���ة في إطار االهتمام 
الذي تبديه الهيئة العامة للشباب والرياضة 
بتطوير وتفعيل جميع األنشطة الرياضية 
مبراكز الش���باب وصق���ل املواهب الواعدة 

وتنمية مواهبها، وذلك حتت إشراف مدربني 
من ذوي اخلبرة والكفاءة في مختلف األلعاب 
الرياضية، الكتشاف وإعداد جيل جديد من 

األبطال الرياضيني.

يوم مفتوح لمستشفى األمومة


