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لقطة تذكارية مبناسبة تكرمي »أرابيان بيزنس« افضل االجنازات في مجاالت قطاع االعمال على مستوى االفراد

رائد بوخمسني يتسلم اجلائزة من وليد عكاوي

مجموعة بوخمسين القابضة تفوز بجوائز أفضل شركة للسياحة
في كل عام تكرم أفضل اإلجنازات في مجاالت 
قطاع األعمال، اما على مس���توى الش���ركات أو 
األفراد. ومن هذا املنطلق تعود أرابيان بيزنس 
مرة أخرى إلى الكويت لتكرمي أفضل اإلجنازات 
في قطاع األعمال، حي���ث وزع املدير التنفيذي 
في شركة ITP الناش���رة ملجلة ارابيان بيزنس 
وليد عكاوي 18 جائزة شملت مختلف األنشطة 
االقتصادية، حضر تسليمها أكثر من 250 شخصية 

اقتصادية خالل احتفال ارابيان بيزنس الذي أقيم 
في الكويت، وذلك في وقت مازال العالم يعاني 
من أزمة الركود االقتصادي في أوروبا وأميركا، 
ويعبر حفل توزيع اجلوائز في الواقع عن قدرة 
بيئة األعمال االقتصادية في الكويت على النمو 

مجددا والتعافي من األزمة املالية.
وقد أقيم حفل توزيع اجلوائز في فندق ماريوت 
كورتيارد ووزعت اجلوائز على 18 قطاع أعمال 

مختلف متضمنة قط���اع التكنولوجيا وقطاع 
الطيران.

وفازت مجموعة بوخمسني القابضة بجائزة 
أفضل شركة في قطاع السياحة حتت مسمى أفضل 
ش���ركة ضيافة لهذا العام. وتسلم اجلائزة رائد 
بوخمسني نائب رئيس الشركة وسط تصفيق من 
احلضور. وتأتي جائزة أفضل شركة ضيافة لهذا 
العام تقديرا للعمل الشاق واجلهود املخلصة من 

قبل الفنادق واملطاعم التي متلكها املجموعة، وتأتي 
هذه اجلائزة للتميز شهادة تقدير ودليال على ان 
املجموعة هي األولى على فئتها من املنافس���ني، 

إلجنازاتها امللحوظة في العام املاضي.
ويع���د هذا اإلجناز خطوة لالمام تضاف الى 
إجن���ازات مجموعة بوخمس���ني القابضة، ومن 
املؤكد انه س���يكون هناك املزيد من التقدم في 

املستقبل.

عادلة الساير وخالدة املضف ومرمي عطية يكرمن طالبة متفوقة

طالبة تتسلم درعا تكرميية من خالدة املضف وعادلة الساير

عادلة الساير وخالدة املضف تكرمان إحدى الطالبات

عدد من الطالبات املتفوقات أثناء احلفل

»الجيل الجديد« كّرمت طالباتها الخريجات

مشاري السنعوسي

السنعوسي: أسبوع للمأكوالت البحرية  في »أبراج الكويت« 22 الجاري
أعلن نائب العضو املنتدب للشؤون السياحية في شركة 
املشروعات السياحية مشاري السنعوسي عن تنظيم مهرجان 
للمأكوالت البحرية في أب����راج الكويت يبدأ في 22 اجلاري، 
ويستمر ملدة أسبوع ينتهي في 28 من الشهر نفسه، مضيفا 
ان مهرجان املأكوالت البحرية الذي تنظمه إدارة األبراج أعد 
خصيصا له����واة ومحبي طرح البحر الطازج من األس����ماك 
بأنواعها والروبيان وغيرها من املأكوالت البحرية احملببة لدى 
الكثير من رواد مطعم األفق، حيث يتم عرض مفهوم مبتكر 
للمأكوالت البحرية، والذي من����ح املطعم ثقة رواده وزواره 

وضيوف الكويت الكرام.
ويعد اسبوع »املأكوالت البحرية« ضمن برامج وأنشطة 
»أبراج الكويت« والتي تسعى من خاللها الى خلق وعي ثقافي 
عن تعدد وتنوع املطابخ العاملية التي تقدم في أبراج الكويت 
وتعمل على توافرها لزوارها وروادها من املواطنني واملقيمني 

وضيوف الكويت، باإلضافة الى حرص اإلدارة على تقدمي أفضل 
اخلدمات وسعيها الدائم لتقدمي كل ما هو جديد ومتنوع.

وأضاف السنعوسي ان منطقة اخلليج متتلك تراثا بحريا 
عريقا، وتع����د املأكوالت البحرية م����ن األطعمة املفضلة في 
املجتمع احمللي، حيث ان سر اجلاذبية في املأكوالت البحرية 
هو احلفاظ على صحة ورشاقة اجلسم، فاألسماك واملأكوالت 
البحرية عموما صحي����ة ألنها تعتمد طريقة طهي خالية من 
الزيوت والدهون الضارة، لذلك فهي مفيدة للقلب واجلس����م 
عموما وتطيل العمر، ويتم فيها مراعاة املذاق والصحة معا، 
مشيرا الى ان إدارة أبراج الكويت تتيح الفرصة الختيار أنواع 
األس����ماك والعديد من املأكوالت البحرية األخرى أمام الزوار 
من خالل سوق السمك املصغر واملعد في مطعم »اللو كافيه«، 
وإمكانية اختيار طريقة الطهي املفضلة لديهم، وهو ما يضفي 

طابعا مميزا على مهرجان املأكوالت البحرية هذا العام.

ندى أبونصر
كّرمت مدرسة اجليل اجلديد طالباتها املتفوقات 
في الثانوية العامة حتت رعاية وحضور مدير عام 
ونائبة رئيس مجلس إدارة مؤسسة اجليل اجلديد 
التعليمية عادلة الساير، وبحضور نائبة املدير العام 
واملديرة التنفيذية للمؤسسة خالدة املضف، ومديرة 
الشؤون التعليمية واإلدارية مرمي عطية، واملديرة 
املساعدة مليس اخلولي، وحشد من الهيئة التدريسية 
وأولياء أمور الطالبات. تخلل احلفل كلمة وجهتها 
عادلة الساير للطالبات هنأتهن بالتفوق وحثتهن 
عل����ى املتابعة واملواصلة في املس����يرة التعليمية 
للوصول الى أعلى املراتب، وأشادت بالدور اإليجابي 
والبناء ألولياء األمور الذين كانوا يتابعون بناتهم 
بالتعاون مع املدرس����ة للوصول الى هذه النتائج 
املشرفة. ومتنت لهن املزيد من التألق والنجاح في 
حياته����ن العلمية والعملية. وفي اخلتام مت تكرمي 

املتفوقات ووزعت عليهن الدروع التكرميية

اجريت لوكيل وزارة االوقاف 
والشؤون االس���المية املساعد 
لقطاع املس���اجد وليد الشعيب 
عملية جراحية للديسك في اململكة 
العربية السعودية امس االول، 

وتكللت بفضل اهلل بالنجاح.
اجر وعافية وماتشوف شر.

يعتذر امني عام التجمع 
الشعبي عدنان الناصر عن 
عدم استقبال رواد ديوانيته 
خالل عطلة الصيف، على 
ان يعاود استقبالهم اعتبارا 
م���ن بداية ش���هر رمضان 

املبارك.

الناصر يعتذر لرواد ديوانيتهسالمات للشعيب

)كرم دياب(منى الغلبان تتسلم درعا تكرميية من عادلة الساير وخالدة املضف

املتفوقة نعمة أحمد سمير مع والدتها.. وفرحة بالتفوق


