
السبت 5 يونيو 2010   17مجتمع
وسام شرف من رتبة فارس ألنطوان نعوم

.. وسليمان تفوق في »فجر الصباح« رويدا أطفأت شمعتها الثانية

تخرج سليمان 
الرفاع���ي  عم���ار 
في روض���ة فجر 
الصب���اح بتفوق 
ويستعد سليمان 
لدخ���ول املرحلة 
االبتدائي���ة. الف 
مب���روك ومنه���ا 

للجامعة.

اطف���أت رويدا 
علي احمد شمعتها 
الثانية وأقام لها 
الوال���دان حف���ا 
جميا مبناس���بة 
مياده���ا  عي���د 
الثان���ي وتلق���ت 
التهان���ي والهدايا 
اجلميلة من األهل 
واألصدق���اء، ألف 

مبروك.

قام سفير إيطاليا في الكويت، وبالنيابة عن 
رئيس جمهورية ايطاليا، بتقليد أنطوان نعوم 
 Order of the Star( وسام شرف من رتبة فارس
of Italian Solidarity( وذلك خال حفل تكرمي أقيم 
في يونيو اجلاري مبناسبة االحتفال السنوي 

بذكرى العيد الوطني جلمهورية إيطاليا.
وقد مت منح هذا الوسام لنعوم تقديرا للجهود 
القيمة التي بذلها في املساهمة في نشر صورة 
مشرفة للحضارة والثقافة اإليطالية في العديد 
من دول العالم التي ش���غل فيها أنطوان نعوم 
مناص���ب مهمة منذ ع���ام 1979 وكان آخرها في 

الكويت احلبيبة.
حصل أنطوان نعوم على شهادة إدارة الفنادق 
س���نة 1982 من روما � إيطاليا، وقد اكتسب إثر 
تخرجه خبرة عملية تقارب ال� 29 عاما في حقل 
الصناعة الفندقية شغل خالها منصب مدير عام 

ملجموعة من الفنادق املشهورة في عدد من البلدان، 
منها لبنان، إيطاليا، اليون���ان، كندا، الواليات 
املتحدة األميركية، جزر البهاما واجلزائر، وكان 
آخرها منصب املدير العام لفندق »سفير« مارينا 
الكويت منذ عام 2005 إضافة الحتاله منصب 
مدير إدارة التطوير بشركة سفير الدولية إلدارة 

الفنادق منذ عام 2008 حتى يونيو 2010.
ومبناسبة هذا احلدث، علق أنطوان نعوم قائا: 
»إنني فخور جدا بهذا التكرمي الذي شرفتني به 
اجلمهورية اإليطالية، وأود أن أنتهز هذه املناسبة 
الكرمية ألقدم من خالها جزيل الش���كر لسفير 
إيطاليا انريكو غرانارا على هذا التقدير والتكرمي 
الذي أعده صفحة مشرفة ضمن صفحات سجلي 
املهني، كما أود أن أشكر أيضا كل من ساهم في 
حتقيق اجنازاتي املهنية خال تواجدي بالكويت 

منذ عام 2000«.

أنطوان نعوم يتسلم وسام الشرف من السفير اإليطالي أنريكو غرانارا وحرمه فريدريكا غرانارا

د.جمعان احلربش مباركا

الزميل فيصل القناعي مهنئا

د.خالد بودي يبارك

أحمد السعدون مباركا

سليمان عمار الرفاعي رويدا علي احمد

محمد املسند ود.رمضان الشراح واملعرس صالح الهندي

د.محمود الرزوقي ود.يوسف السلطان يقدمان التهاني

بدر السبيعي وحمد بوحمد يباركان

 أفراح
الهندي

الهن���دي  احم���د  احتف���ل 
الغريب بزفاف  وعبدالرحم���ن 
ابنهم���ا صالح الش���يخ الهندي 
وسط حضور كبير، ألف مبروك 

وبالرفاء والبنني.


