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.. وتسليم منتسبة لشهادتها

د.فاضل صفر متوسطا فريق عمل »الريجنسي«

الشيخ أحمد الفهد والشيخ أحمد العبداهلل ود.فاضل صفر وم.عبدالعزيز الكليب وريناتو موريتو

نبيلة العنجري وحسان بايرلي وأعضاء الفريق أثناء زراعة شجرة »قوس قزح ألوان الطيف«

أشهى األطباق من »كراون بالزا«

أعضاء اللجنة االجتماعية في نادي مصارف الكويت

األطفال يتابعون فقرة ألعاب اخلفة رمي الوقيان شاركت األطفال فرحتهم

ريناتو موريتو مرحبا بالشيخ أحمد الفهد

النائب فالح الصواغ لدى حضوره الدورة متوسطا السهلي واجلاسر

أكاديمية إعداد القادة في »المعلمين«
 أنهت دورة القيادة الفعالة

»كراون بالزا« يحتفل بأعضاء »البيزنس كلوب«

موظفو المصارف وعائالتهم 
في منتزه الشعب

رحب����ت ادارة فندق كراون بالزا وفندق 
هوليداي ان � الكوي����ت بأعضاء البيزنس 
كلوب بكل حفاوة، ونادي البيزنس كلوب هو 
برنامج مت تأسيسه من قبل مجموعة فنادق 
انتركونتيننتال لعمالئهم الختيارهم فنادق 
انتركونتيننتال هوتيل جروب للمؤمترات 
واالجتماعات وخالل رحالت العمل، وشكرت 
ادارة الفنادق اعضاء النادي الختيارهم فندق 
كراون بالزا وهوليداي ان � الكويت، واعدين 
اياهم بخدمة افضل في جميع انحاء العام، 
وقد متت دعوة جميع اعضاء البيزنس كلوب 
الى ليلة خاصة جدا مليئة بوسائل الترفيه 

في قاعة األندلس في »كراون بالزا«.
وصرح مدير فندق كراون بالزا � الكويت 
احمد الصيرفي قائال: انه لشرف لي تواجدي 
وسط الكثير من احلضور ذوي احلس الراقي 
في هذه الليلة، لالحتفال بشراكتنا وصداقتنا، 
فمن صديق ألصدقائه أش����كركم لتواجدكم 
معنا وأرحب بكم في فندقنا كراون بالزا � 
الكويت، كما أض����اف قائال: ان كراون بالزا 

مستمر ليكون الهدف األمثل لراغبي الترفيه 
او ادارة االعمال.

كما حتدث مدي����ر ادارة املبيعات لفندق 
كراون بالزا وهوليداي ان � الكويت رفيق كامل 
عن التطورات اجلديدة في نادي البيزنس 
كلوب وشركائه اجلدد، وقدم عرضا عن األداء 

اجليد للفندقني لعامي 2010/2009.
وكان طبع ه����ذا احلفل األناقة والذوق، 
فكان هناك تنافس على أكثر األزياء أناقة، 
وحصل الفائزون على تذاكر طيران تقدمها 
اخلطوط اجلوية الكويتية، أجهزة الكمبيوتر 
احملمولة، ومش����غالت دي ڤي دي وهواتف 
نقالة بالك بي����ري مقدمة من الغامن وكذلك 

مجوهرات مقدمة من داماس.
وأكد أعضاء النادي على ان كراون بالزا 
وهوليداي ان � الكويت هما األنسب لكل زائر 
للكويت، ففريق عمل الفندقني احملترف مكرس 
دائما خلدمة الضيوف ليكونوا قادرين على 
االسترخاء متاما والتمتع بلحظات سعيدة 

داخل الفندق.

ضمن أنشطة نادي مصارف الكويت وتواصال مع 
موظفي القطاع املصرفي، نظم نادي مصارف الكويت 
يوما ترفيهيا ملوظفي املصارف وأس���رهم في منتزه 

الشعب الترفيهي.
واس���تقبلت اللجنة االجتماعية موظفي املصارف 
وأسرهم من الساعة التاسعة صباحا، حيث توافد عدد 
كبير من موظفي املصارف وعائالتهم لالستمتاع بأنشطة 
اليوم الترفيهي، وقد اعدت ادارة النادي بالتعاون مع 
ادارة منتزه الش���عب احلفل الذي اش���تمل على فقرة 
الساحر واملسابقات املختلفة وتوزيع اجلوائز والهدايا، 
باالضافة إلى الش���خصيات احملببة لألطفال ورس���م 
وجوه االطفال، والعديد من االنش���طة التي استمرت 

الى العاشرة مساء.

وش����هد احلفل الكبير وسط حماس من 
احلضور سحبا على العديد من اجلوائز القيمة 
املقدمة من الشركات التالية كرعاة رسميني 
للحفل مثل الغامن لاللكترونيات، اخلطوط 

اجلوية الكويتية، داماس للمجوهرات، ايكيا، 
مجموعة ازدي����ا، وزان، فندق كراون بالزا، 
فندق هوليداي ان � الكويت، ليلى جاليري 

سبا وبيضون للتجارة.

»الريجنسي« يستضيف معرض ومؤتمر
 »الحلول واإلمكانات« لـ »األشعال«

منتجع صحارى يحتفل بيوم األرض العالمي

تزامنا مع احتفاالت منظمة األمم املتحدة بيوم األرض 
العاملي وبحضور املدير العام لشركة اجلزيرة للتنمية 
العقارية نبيلة العنجري قام الفريق األخضر برئاسة 
املدير العام حس���ان بايرلي بغرس شجرة في حقول 
منتجع صحارى ومتت تس���مية الشجرة »قوس قزح 
ألوان الطيف« وذلك تعبيرا عن كون فريق عمل املنتجع 
ينتمي الى عدة دول ومن قارات مختلفة يجمعهم هدف 
واحد يتمثل في تقدمي أرقى مستويات اخلدمة لضيوفه، 

وأكد بايرلي على االهتمام الكبير بالبيئة والتزام جميع 
املوظفني بتطبيق معايير التشغيل القياسية لضمان 
احملافظة على املسطحات العشبية اخلضراء واألشجار 
حيث تبلغ املس���احة املزروعة باملنتج 450 ألف متر 
مرب���ع ويقوم طاقم من الك���وادر الفنية املختصة في 
مجال الزراعة التجميلية الصحراوية بالعمل على تأمني 
املتطلبات الالزمة مبا في ذلك وضع املواد الكيميائية 
املناس���بة واستخدام أحدث األس���اليب التقنية للري 

للمحافظة على جودة األعش���اب وزهاء لونها بالرغم 
من صعوب���ة الظروف املناخية في منطقتنا، وأضاف 
بايرلي ان املنتجع يستخدم املياه املعاجلة والتي يتم 
اس���تجرارها من محطة تكرير املي���اه بالرقة، كما ان 
املنتجع يعتمد على الطاقة الكهربائية حفاظا على نظافة 
البيئة لتشغيل السيارات التي يحتاجها املنتجع سواء 
لرياض���ة الغولف أو خلدمة الضيوف ونزالء الڤيالت 

الفخمة واملطاعم الراقية املوجودة باملنتجع.

استضاف فندق الريجنسي 
معرض ومؤمتر وزارة األشغال 
الثان����ي والذي يحمل ش����عار 
»احللول واإلمكانات« بحضور 
الوزراء والش����خصيات  كبار 
ف����ي الدول����ة كان م����ن بينهم 
نائب رئي����س مجلس الوزراء 
للش����ؤون االقتصادية ووزير 
الدول����ة لش����ؤون اإلس����كان 
والتنمية الش����يخ أحمد الفهد 
ووزير األشغال ووزير الدولة 
لشؤون البلدية د.فاضل صفر 
ووزير اإلسكان املصري أحمد 
املغربي باإلضافة إلى عدد من 

الوزراء والسفراء.
وقد حرص مدير عام الفندق 
ريناتو موريتو بصحبة فريقي 
العالقات العامة والتسويق على 

وثراء الفندق كما أشادوا مبوقعه 
الفريد األخاذ وخدماته املميزة 
الت����ي تبرز املعن����ى احلقيقي 

للضيافة العربية األصيلة.

اس����تقبال الضيوف استقباال 
التقطت الصورة  حافال حيث 
التذكارية م����ع كبار الضيوف 
والذين أثنوا على أناقة وفخامة 

واصلت أكادميية إعداد القادة في جمعية املعلمني 
بالتعاون مع مركز خدمة املجتمع والتعليم املستمر 
في جامعة الكويت برنامج دوراتها للفصل الدراسي 
الثاني من خالل إقامة دورة »القيادة الفعالة في 
التحفيز واإلقناع« التي شارك في تقدميها د.يوسف 
املطيري ومت من خاللها استعراض مقومات القائد 
الناجح وتعريف اإلدارة الناجحة ومفهوم الدافعية 
وبيان أس���اليب إثارة دوافع العمل اإليجابية بني 

العاملني.
وكان النائب فالح الص���واغ قد حضر جانبا 
من الدورة في يومها األخير، فيما قام الى جانب 
رئيس جمعية املعلمني عايض السهلي ومدير عام 
األكادميية عبدالرحمن اجلاسر بتوزيع شهادات 

الدورة على املنتسبني.
من جانبه، أكد اجلاسر الهدف األساسي لألكادميية 
بصفتها متخصصة في تدريب املعلمني واملعلمات 
على املهارات القيادية واإلدارية األساسية، ومن 
خالل منهج وأس���اليب تدريبية متعددة تنظمها 
إدارة األكادميية بالتعاون مع مركز خدمة املجتمع 
والتعليم املس���تمر في جامعة الكويت وتشتمل 
على دورات وورش عمل ومحاضرات، وفرق عمل 
ولقاءات مع قادة باالضافة الى منهج قراءات خارجي 

ومشاريع يقدمها املنتسبون.
وأش���اد اجلاسر بآلية العمل التي تقوم عليها 
األكادميية وباملشاركة الواسعة واجلادة واملنتظمة 

من قبل املنتسبني.

أحمد الصيرفي وفريق كراون بالزا يرحبون بضيوف نادي »البزنس كلوب«


