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ماكدونالدز 
ترعى عرض 
فيلم »شريك

 الى األبد« 
في »360«

قام ماكدونالدز- الكويت 
بدعوة موظفي املكتب الرئيسي 
للشركة مع عائالتهم باالضافة 
الى ضي���وف من وس���ائل 
اإلعالم احمللية مع عائالتهم 
أيضا حلضور عرض خاص 
للفيلم الكرتوني »شريك الى 
 )Shrek Forever After( »األبد
حي�����ث اس���تمتعوا سوية 
مب����شاهدة شخصية الغول 
األخضر األسطورية في فيلم 
ثالثي األبع���اد في مجمع ال� 

.360
وق���ال ج����ورج خ���وام، 
التس���ويق  إدارة  مدي���ر 
الك���وي���ت  مباك���دونال���دز 
في هذه املناس���بة »ما مييز 
شخصية الغول )شريك( أنه 
محبوب م���ن جميع األعمار 
مم���ا يعطيه طابع���ا خاصا 
ومختلفا عن بقية الشخصيات 

الكرتونية«. 
واضاف: »نحن قمنا بدعوة 
فئات مختلفة من الشخصيات 
القليلة  على مدى السنوات 
لالس���ت���متاع  املاضي���ة 
بش���خصية الغول األخضر، 
الس���نة قررنا أن  وفي هذه 
نخل���ق فرصة لالس���تمتاع 
بجو أس���ري خاص جلميع 
أفراد مكتبنا الرئيسي لشركة 

ماكدونالدز«. 
من ناحية أخرى، سيقيم 
ماكدونالدز مس������ابقة بني 
فروع���ه البتكار أفضل زينة 
للمطع���م مس���توحاة م���ن 
شخصية شريك وأصدقاءئ. 
ع���الوة على ذلك، س���يقوم 
ماكدونال���دز بتق���دمي عدد 
كبير من األنش����طة املم��تعة 
لألطفال في فرع الكورنيش 
عل���ى م���دار ش���هر يونيو، 
باالضاف���ة الى عرض أجزاء 

شريك الثالثة. 
وال تخ���ل���و املت���عة من 
دون ألعاب شريك التي ستقدم 
م���ع كل وجبة هابي ميل في 
جمي���ع ف���روع ماكدونالدز 

الكويت.

Alco سامي الصالح يعرض بروشور ألعمال

كمال موسى وأفراد أسرته في لقطة تذكارية

أحمد سوبان ونوري إميان

سامي الصالح مكرما مايكل أميني

متابعة من احلضور

بها عالمة Alco في الكويت، مش����يرا الى ان تصاميم 
الشركة جنحت في املزج بني اللمسات اإلبداعية وآخر 
صيح����ات املوضة في عالم األث����اث الفاخر من جهة، 
ومتطلبات وذوق العمالء في الكويت وهو ما أضفى 
مزيدا من الثقة على تصاميم الشركة هذا الى جانب 
اللمسات اإلبداعية التي يضعها املصمم العاملي مايكل 

أميني واجلودة العاملية التي تنفرد بها«.
وعن زي����ارة أميني للكويت أف����اد الصالح بأنها 
كانت مناسبة لدراسة سبل تطوير آفاق العالقة بني 
»رومانتك« وش����ركة Alco، والس����عي الى فهم أعمق 
ملتطلبات السوق والعمالء في الكويت والعمل على 
وضع خطة اس����تراتيجية بني الطرفني تكفل تزويد 
العمالء بأحدث التصاميم في أس����رع وقت ممكن مبا 
يجعل السوق الكويتية تواكب آخر ما توصلت إليه 

األسواق العاملية في عالم األثاث الفاخر«.
وفي ختام املؤمتر مت تكرمي مايكل أميني من قبل 

مدير عام الشركة سامي الصالح.

لميس بالل
استقبلت شركة رومانتك لألثاث الفاخر بصفتها 
الوكيل احلصري لألثاث »Alco« األميركي في الكويت، 
املؤسس والرئيس التنفيذي للشركة األميركية مايكل 
أميني وذلك خالل املؤمتر الصحافي الذي أقيم بحضور 
مدير عام شركة رومانتك لألثاث الفاخر سامي الصالح 

ووكالء الشركة في منطقة اخلليج العربي.
وتعتبر الزيارة فرصة لتوطيد أواصر العالقات 
ب����ني الطرفني وبحث إمكانية تطويرها باالضافة الى 
تبادل اخلبرات واللمسات اإلبداعية في عالم األثاث 
واملفروشات الفاخرة وسبل تعزيز التبادل التجاري. 
وشدد اميني بدوره خالل جولته في الشرق األوسط 
على وكالء الش����ركة وموزعيها على أهمية الس����وق 
الكويتية بالنظر الى اخلصائص التي تنفرد بها عن 
سائر أسواق املنطقة، والى اإلقبال الكبير الذي تلقاه 

منتجات الشركة وتصاميمها الفاخرة في الكويت.
كما صرح مايكل أميني خالل املؤمتر قائال: »انه من 
األهمية مبكان ان تكون الكويت على جدول برنامج 
زيارتنا الى منطقة الشرق األوسط بالنظر الى الثقة 
التي حتظى بها تصاميم »Alco« في الكويت واإلقبال 

الكبير من جانب العمالء في الكويت عليها.
واضاف: »أود في هذه املناسبة ان أشيد بالقائمني 
على ش����ركة رومانتك لألثاث الفاخر وعلى جهودهم 
املبذولة والتي س����اهمت في جعل »رومانتك« ومن 
ضمنها عالمتنا التجارية Alco واحدة من أبرز الوجهات 
املتخصصة ومقصدا رئيسيا حملبي وعاشقي األثاث 
الفاخر في الكويت، مشيرا الى ان اختيار »رومانتك« 
لتكون الوكيل احلصري ملنتجات Alco في الكويت أتى 
بعد دراسات مستفيضة، حيث كانت السمعة والثقة 
اللتان حتظى بها »رومانتك« في البالد عامال حاسما 
في اختيارها كشريك لنا مشيرا الى ان النتائج على 

أرض الواقع أتت منسجمة مع توقعاتنا«.
ومن جانبه عبر مدير عام شركة رومانتك لألثاث 
الفاخر سامي الصالح في كلمته عن املكانة التي حتظى 

»رومانتك لألثاث« يستقبل
مؤسس عالمة »Alco« األميركية

كمال احتفل بنجاح أبنائه

أحمد ونوري احتفال بميالدهما

أطفأ أحمد سوبان 
ش���معته اخلامسة 
كما احتفلت نوري 
إميان بعيد ميالدها 
الثالث وسط فرحة 
واألصدقاء  األه���ل 
الذين ش���اركوهما 
ومتنوا  فرحتهم���ا 
لهما حياة سعيدة. 
ألف مبروك وعقبال 

ال� 100 سنة.

لولوة تخرجت 
في »الباكستانية«

تخرجت لولوة محمد األحمد 
في مدرسة الكويت الباكستانية 
اإلجنليزية وتلقت التهنئة من 
والديها اللذين وعدتهما لولوة 
التفوق والنجاح.  باس���تمرار 
مب���روك وعقب���ال اجلامعة يا 

لولوة.

احتفل كمال موس���ى بخيت وأس���رته بنجاح األبناء في املدرسة 
وحصوله���م على درجات متميزة في جميع املواد الدراس���ية ووعد 
كمال أبناءه بالهدايا اجلميلة لالستمرار في تفوقهم الدراسي والنجاح 

الدائم. جيك سلمان ومايكل أميني وسامي الصالح

 )كرم دياب(مايكل أميني وسامي الصالح يتوسطان وكالء الشركة في اخلليج


