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صورة تذكارية للزميالت الصحافيات في استراحة السيدات بفندق الريجنسي

ياسمني عادل تتوسط عددا من موظفات استراحة السيدات في الريجنسي

يوم للصحافيات في استراحة السيدات الجديدة بفندق الريجنسي
أقام فندق الريجنسي مأدبة غداء شهية على شرف 
السيدات  الكويتية »باستراحة  سيدات الصحافة 
اجلديدة« والتي افتتحته���ا ادارة الفندق مؤخرا، 
حيث استقبلت املدعوات مساعدة مدير العالقات 
العامة بالفندق ياس���مني ع���ادل والتي ألقت كلمة 
قصيرة رحبت فيها بالضيفات وتوجهت بالشكر 
لهن على تلبية الدعوة مشيدة بجهودهن ودعمهن 

الدائم ألنشطة الفندق.
حضر حفل الغداء عدد كبير من سيدات الصحافة 
الكويتي���ة من جميع الصح���ف واملجالت احمللية 
وتبادلن أطراف احلديث ع���ن املرافق واخلدمات 
التي توفرها استراحة الس���يدات بالفندق والتي 
تتمتع بإطاللة فريدة ومناظر بانورامية خالبة على 
ضفاف اخلليج العربي وحدائق الفندق الغناء، كما 
انها متثل املالذ األمثل لعقد اللقاءات النسائية مع 
األهل واألصدقاء أو قضاء الس���هرات واألمسيات 

املس���ائية، كذلك ميكن استغاللها القامة احلفالت 
الصغيرة أو حفالت ما قبل الزفاف الس���عيد مما 
يوفر لضيفات الفندق قدرا كبيرا من اخلصوصية 

الكاملة مصحوبة بأفضل خدمات الضيافة.
هذا وقد أثار اعجاب وثناء الضيفات مجموعة 
اخليارات التي تضمها استراحة السيدات اجلديدة 
ومنها مسبح وشاطئ خاص للسيدات حيث ميكنهن 
االستمتاع بأفضل األوقات الصيفية على االطالق، 
ليس هذا فحسب بل زودت مبسبح خاص لألطفال 
كي تتسنى لهم الفرصة لالستمتاع باملاء بصحبة 

ذويهم.
ثم توجه���ت املدعوات الى مأدبة الغداء الغنية 
الت���ي تضمنت مأكوالت مما لذ وطاب والتي طاملا 
اشتهر بها فندق الريجنس���ي، كما اخذت الصور 
التذكارية والت���ي جمعت بني جميع احلضور في 

جو من السعادة واملرح.

عماد وسميحة احتفال بزفافهما

احتفل الزميل عماد مس���عد بزفافه على اآلن����سة سم��يحة 
نب����يل وس������ط ف����رح���ة األهل واألصدقاء الذين ش���اركوا 
العروس���ني فرحتهما وقدموا لهما املباركة والتهاني باملناسبة 

السعيدة.
 ألف مبروك وبالرفاء والبنني.

العروسان عماد مسعد وسميحة نبيل

.. ومتابعة من احلضور للمتحدثني

عادل عبدالقادر يتسلم شهادة تقدير من ادارة »البشر والكاظمي – مرسيدس«

اندرجيت غاندي يلقي كلمته عادل عبدالقادر شاكرا احلضور ناصر الفارس يلقي كلمة محمد عبدالرحمن البشر متحدثا للحضور

جانب من موظفي البشر والكاظمي احملتفى به عادل عبدالقادر وعائلته أثناء حفل التكرمي

محمد عبدالرحمن البشر متوسطا مايكل رويلي وناصر الفارس جانب من احلضور

»البشر والكاظمي« تكرم مديرها المالي عادل عبدالقادر

ندى أبونصر
أقامت شركة البش���ر والكاظمي »مرسيدس« حفل 
تكرمي وداعيا للمدير املالي لدى الشركة عادل عبدالقادر 
تقديرا جلهوده وتفاني���ه واخالصه في العمل حيث 

أمضى 33 سنة متتالية.
حضر احلف���ل محمد عبدالرحمن البش���ر وناصر 
الفارس ومديرو الشركة وجمع من موظفي وموظفات 

الشركة.

تخل���ل احلف���ل عش������اء فاخ����ر عل���ى أنغ����ام 
الش������رقية والطرب األص���يل وألقى  املوس������يقى 
مح����مد الب����شر ك����لمة ش������كر في���ها احمل����تفى 
به عادل ع�بدالقادر على عطائه واخالصه وأشار الى 
ان ع���بدالق���ادر ك��ان موظفا مثالي���ا في تعامله مع 
اآلخرين وفي وفائه لعمل���ه ومتنى له النجاح الدائم 

والتوفيق.
وبدوره ش���كر عادل عبدالقادر ادارة الشركة على 

هذه البادرة وجميع احلضور على مشاعرهم الطيبة، 
واعرب عن أس���فه الشديد ألنه سيغادر الشركة التي 
قضى فيها أجمل األوق���ات برفقة زمالئه الذين كانوا 

كالعائلة الواحدة.
وف����ي اخل����ت���ام ك����رمت ادارة الش���ركة عادل 
عبدالقادر وقدمت له ش���هادة تقدير وهدايا تذكارية 
تقديرا ووفاء لتفانيه واخالصه خالل فترة عمله في 

الشركة.
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