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إضافة جديدة لشركة أشرف وشركاه المحدودة 

في جمعية ضاحية عبداهلل السالم والمنصورية
»بوبيان« يتصدر المجموعة األولى و»الخليج« الثانية في كأس المصارف

حتت رعاي���ة رئيس مجلس االدارة جلمعية 
ضاحية عبداهلل السالم واملنصورية التعاونية 
أحم���د عبداهلل س���عد الرش���يد ونائب رئيس 
مجلس االدارة والعضو املنتدب لشركة أشرف 
وشركاه احملدودة لؤي عبدالعزيز العبدالرزاق، 
مت افتتاح فرع مصور ديجيتال )رقمي( للتصوير 
الفوتوغرافي والذي يحتوي على تقنيات ذات 
جودة عالي���ة في مجال التصوير الفوتوغرافي 
ويعد هذا الفرع اخلامس لشركة أشرف وشركاه 
احملدودة في أنحاء الكويت والكائنة في: منطقة 
القبلة )خلف فندق الشيراتون(، دار العوضي، 

سوق شرق، ومركز املهلب.
وبذلك تتميز شركة أشرف بتقدمي مستوى 
رفيعا في الطباع���ة الرقمية للصور وتكبيرها 
على أعلى املس���تويات الفنية القياس���ية حتت 
شعار عالمة اجلودة اخلاصة كوداك اكسبرس 
والتي تشترط وجود تصاميم خاصة وديكورات 
خاصة باحملالت التي حتمل هذا الشعار فتكون 
اخلدمة فيها على درجة عالية من اخلدمات ذات 
اجلودة العالية والتي يوجد منها شبكة منتشرة 
في الكويت حتتوي على أكثر من 50 محال تقدم 

خدماتها في جميع مناطق الكويت.

ض���من بط���ولة ك��أس املصارف 2010 
ال���تي ين���ظمها ن����ادي مصارف ال���كويت 
على مالعب وزارة اإلع���الم، تص���در فريق 
بنك بوب���يان امل�جموعة األول���ى لألسب���وع 
الث���الث برصيد 9 نقاط، فيما جاء في املركز 
الثاني فريق بي���ت التمويل الكويتي ب� 7 
نقاط، والبنك الوطني ثالثا ب� 6 نقا���ط، 

أما املركز الرابع فكان لفريق البنك األهلي 
الك���ويتي مبجموع 4 نقاط وأخيرا فريق 

بنك برقان ال��ذي لم يحرز أي نقطة.
أم���ا املجموعة الثاني���ة فقد تصدرها 
فريق ب�نك اخلليج مبجموع 9 نقاط، وبنك 
الكويت الدولي في املركز الثاني مبجموع 
6 نقاط، وجاء البنك األهلي املتحد برصيد 

3 نقاط، واملركز الرابع كان لفريق البنك 
التجاري.

هذا واستمرت املباريات في األسبوع 
الرابع لتقام املباراة التي جتمع كال من فريق 
البنك الوطني وفريق بيت التمويل الكويتي 
لتحديد الفريق الثاني في املربع الذهبي 
للمجموعة األولى، حيث سيبدأ أول لقاءات 

املربع الذهبي ب���ن أول املجموعة األولى 
وثاني املجموعة الثانية فيما اللقاء الثاني 
بن أول املجموعة الثانية وثاني املجموعة 
األولى على ان تقام املباراة النهائية للبطولة 
ب���ن الفائزين في لق���اءات املربع الذهبي 
اليوم السبت على س���تاد صباح السالم 

بالنادي العربي.

أحمد الرشيد ولؤي العبدالرزاق يفتتحان فرع التصوير الفوتوغرافي

فريق بنك بوبيان متصدر املجموعة األولى لبطولة املصارف
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»سفير مارينا« يستضيف »معرض الزفاف« غداً
يس���تعد فندق س���فير مارينا الكويت الستضافة »معرض 
الزفاف« اخلاص به للمرة األولى، وذلك في »مس���رح وصالة 
سلوى صباح األحمد« غدا. ويدعو الفندق جميع املقبلن على 
الزواج إلى زيارة املعرض الذي سيضم نخبة من أبرز مقدمي 
اخلدمات واملستلزمات الضرورية حلفل زفاف مثالي. ويجمع 
املعرض حتت مظلته كب���ار مقدمي األزياء الراقية وديكورات 
الصاالت واإلكسسوارات والزهور وكعكة الزفاف واملجوهرات 
وخدمات التصوير، مما سيجعله حدثا مهما بالنسبة للمقبلن 

على الزواج وعائالتهم أثناء التخطيط حلفل الزفاف.
وسيكشف فندق »سفير« مارينا الكويت خالل املعرض، عن 
باقات متميزة من العروض املصممة خصوصا للمقبلن على 
الزواج، والتي تس���ري بدءا من شهر يونيو وحتى أغسطس، 
ويقدم الفندق للعروسن إقامة ملكية ال تضاهى، وعشاء ملكيا 
بعد احلفلة، حيث يقضي العروس���ان ليلة العمر في اجلناح 
امللكي للفندق. وال تقتصر احلس���ومات املتميزة التي يوفرها 
املعرض على رسوم حجز »مسرح وصالة سلوى صباح األحمد« 
إلقامة حفل الزفاف، حيث ميكن للعروس���ن االستفادة أيضا 
من العروض على جميع اخلدمات واملس���تلزمات التي يوفرها 

العارضون.
وللمرة األولى في الكويت، سيحظى العروسان اللذان يقيمان 
حفل زفافهما في فندق »سفير« مارينا الكويت، بفرصة لغرس 
شجرة تذكارية خارج الفندق احتفاء بهذه املناسبة السعيدة، 

ليتسنى لهما رؤية شجرتهما تكبر وتورق مع مرور األيام.
ويتيح املعرض ملزودي اخلدمات في قطاع الزفاف، فرصة 
متميزة الس���تعراض أحدث منتجاته���م وخدماتهم، وااللتقاء 
بالعمالء املس���تقبلين، كما ميك���ن للعرائس احلريصات على 
مواكبة أحدث صيحات املوضة واجلمال، التمتع بفرصة شراء 

كل احتياجاتهن حلفل الزفاف.
وفي هذا السياق، قال  مدير عام فندق سفير مارينا الكويت 
يان فردان: »يسعدنا أن ننظم »معرض الزفاف« في هذا الوقت 
من العام، السيما أن حفالت الزفاف تعد إحدى أهم املناسبات 
التي يحرص أبناء الكويت على تنظيمها بالش���كل املثالي، وال 
يدخرون اجلهد وال امل���ال لتكون هي الليلة األجمل في العمر. 
ون���ود من جانبنا أن نتيح لهم فرص���ة احلصول على جميع 
مستلزمات الزفاف حتت س���قف واحد، وكذلك االستفادة من 
الباقات والعروض اخلاصة التي يقدمها لهم فندق سفير مارينا 

الكويت«.
وأضاف: »يوفر فندق س���فير مارينا الكويت للعروس���ن 
اجلديدين فرصة فريدة لالحتفاء بليلة العمر، مما يجعل منه 
خيارا جذابا أثناء التحضير لهذه املناسبة املهمة، فبفضل دقة 
تخطيطنا وخدماتنا املخصصة، يكون »مسرح وصالة سلوى 
صباح األحمد« مكانا مثاليا يوفر البيئة األنس���ب واألروع مع 

العديد من املزايا لالحتفال بهذا اليوم املميز«.
ويتيح املعرض الذي س���يفتح أبوابه من الساعة 9 صباحا 
وحتى 10 ليال، للزوار احلصول على املشورة مع فرصة استقاء 
األفكار املبتكرة من العروض التي س���تقدم خالل اليوم، حيث 
سيقوم العارضون باس���تعراض جميع خدماتهم ومنتجاتهم 
املتنوعة التي تشمل فساتن الزفاف، وتصاميم الزهور، ومنصة 

الزفاف، واألزياء الراقية، واالكسسوارات والكثير غيرها.
وتضمن الشهرة الواس���عة التي يتمتع بها الفندق اجلودة 
منذ بداية االستفس���ار عن أفضل اخلطوات وحتى إقامة حفل 
الزفاف، حيث سيقوم فريق متخصص في الفندق بتجهيز كل 
املستلزمات التي تلبي متطلبات العروسن مثل كعكة الزفاف، 
وترتيبات الزهور، والبوفيه الواس���ع من األطباق الش���رقية 
والعاملية، كم���ا يوفر الفندق أيضا قوائ���م املأكوالت اخلاصة 

والعصائر الطازجة وفقا للباقات املختارة.
ويتميز »مس���رح وصالة س���لوى صباح األحمد« مبوقعه 
املميز املطل على البحر، واملساحات الواسعة املخصصة ملواقف 
السيارات، كما أنها مجهزة بالكامل بأحدث التقنيات والتسهيالت، 

ويتسع لنحو 1500 شخص.

مركز االستقامة في رحلة ترفيهية إلى مخيم »الدراسات اإلسالمية«

الجمعية الكويتية لحماية الحيوان تكّرم »إطفاء« الوفرة

ليلى الشافعي
صرح مشرف مركز االستقامة 
للعلوم الش���رعية والعالج من 
الدراسات  التابع إلدارة  اإلدمان 
االس���المية ب���وزارة األوق���اف 
والش���ؤون اإلس���المية صالح 
العطار بأن مركز االستقامة قام 
بتنظيم رحلة الى مخيم وزارة 
األوقاف والش���ؤون االسالمية، 
وذلك للتأكيد على ان ديننا فيه 
الفس���حة واملرح كما فيه اجلد 
وااللت���زام وانه يهتم باجلانبن 

الروحي والديني معا.
وأوض���ح العطار ان برنامج 
رحلة األنشطة الثقافية والرياضة 
قد تضم���ن مجموعة كبيرة من 
األلعاب والترفيه مثل )دوري في 
كرة الطائرة، بيبي فوت، تنس 

الطاولة الخ..(.
النشاط في  ان  العطار  وبن 
املخي���م ال يحتوي على األلعاب 
وفقط امنا احتوى برامج دينية 
فكانت هناك موعظة بعد صالة 
املغرب لوكيل مركز االستقامة 
للعلوم الشرعية طالل الضويحي، 
وحتدث فيه���ا عن أبواب اخلير 
وكيفية اس���تغاللها واالستفادة 
منها باالضافة الى خاطرة سريعة 
لوكيل مركز االستقامة للعلوم 
البس���ام. كما  الش���رعية احمد 

اجلمعي����ة  قام����ت 
الكويتية حلماية احليوان 
وبيئته بتقدمي درع تكرمي 
العامة لإلطفاء  لإلدارة 
� مركز إطف����اء الوفرة � 
النوب����ة / ج، كتعبي����ر 
ع����ن ش����كر اجلمعي����ة 
العظيمة في  جلهودهم 
إخم����اد احلريق وإنقاذ 
احليوان����ات ف����ي ملجأ 
اجلمعية � منطقة الوفرة، 

مارس 2010.
ومت التق����اط صورة 
تذكارية لعضو مجلس 
اإلدارة خالد احلميضي 
وهو يكرم عناصر مركز 
إطف����اء الوف����رة بقيادة 
رئي����س النوبة النقيب 
حامد السهيجان واملالزم 
اول فيصل شامخ واملالزم 
اول علي اجلدي ووكيل 
العازمي  ضابط ع����ادل 

وعناصر النوبة.

تضمن البرنامج الدعوة الى طعام 
العشاء، وقد ساد الرحلة وقت من 

الود والتآخي بن اجلميع.
من جهة اخرى، فقد قام مدير 
ادارة الدراسات االسالمية محمد 
العمر بزيارة ملركز االس���تقامة 
للعلوم الشرعية في بادرة طيبة 
من مدير ادارة الدراسات االسالمية، 
وكان على رأس مستقبلية مشرف 
العطار  مركز االستقامة صالح 

باالضافة الى موظفي املركز، كما 
شكر مدير املركز العمر على هذه 
الزيارة الطيبة والتي تعد مبنزلة 
شحذ للهمم وتقوية ملبادئ االخوة 
فيما بن املوظفن واالدارة التي 

يتبعون لها.
وحرص مدير ادارة الدراسات 
علي العمر على االجتماع مبوظفي 
مركز االستقامة من باب التشاور 
وطرح األفكار وتبادل املعلومات، 

كم���ا أثنى العمر عل���ى االدارة 
العاملة مبركز االستقامة وثمن 
دورها الكبير الذي يقومون به، 
ذاكرا ان طبيع���ة األعمال التي 
يتبناها املركز هي طبيعة تتطلب 
الكثير من اجلهد وبذل العطاء 
الس���يما وانها تتعل���ق بحياة 
البلد ممن  ابناء هذا  ومستقبل 
ابتلوا بآفة اإلدمان وتعافوا منها 

بفضل اهلل.

صورة تذكارية في مخيم »الدراسات االسالمية«

جانب من تكرمي رجال إطفاء الوفرة


