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لقطة تذكارية مبناسبة زيارة اداريي »فلكس« الى السفارة االسبانية

د.محمد ماهر أبوالعز

»فلكس« تشارك السفارة اإلسبانية فرحتها بكأس العالم 2010

قام����ت ش����ركة »فلك����س« 
للمنتجعات والعقارات بخطوة 
جديدة، متثلت في زيارة للسفارة 
االس����بانية ف����ي الكويت، لكي 
حتتف����ل مع الس����فير وامللحق 
التجاري بفوز الفريق االسباني 
بجائزة الفيفا في بطولة كأس 

العالم 2010.
حيث أتى ذل����ك انطالقا من 
حرصها على التفاعل مع املجتمع، 
وإميانا منها بضرورة التواجد 

ف����ي كل األنش����طة واألحداث 
اجلارية.

هذا وقد ت����وج بطل أوروبا 
افريقيا  االسباني كأس جنوب 
هذا العام بعد الفوز الذي حققه 
على هولن����دا للمرة األولى في 

تاريخ كأس العالم.
وكان م����ن دواعي س����رور 
»فلكس« تقدمي كعكة للسفير 
مصممة خصوصا للمناس����بة 
ومزينة بالعلم االس����باني رمز 

الفخر.
وفي إط����ار املناس����بة عبر 
خالد الصاي����غ، رئيس مجلس 
إدارة »فلكس« والعضو املنتدب 
قائال: »كان من دواعي س����رور 
»فلكس« لقاء فريق ادارة الشركة 
السفير االسباني »مانويل  مع 
غوميز دي فالنزويال«، وامللحق 
التج��اري، »بابلو كاس����كون« 
لالحتفال معهما بواحد من أهم 
اإلجنازات في اسبانيا، ونأمل 

دائما توسيع تواجدنا واالستمرار 
في تشكيل حتالفات أقوى مع 
نظرائنا الدوليني لبناء مجتمع 
أقوى في خضم التنوع الثقافي 

العاملي الذي نعيشه اليوم«. 
وستظل مس����اعي »فلكس« 
متواصل����ة في مجال دعم تقدم 
العالقات الدولية وبناء روابط 
وثيق����ة مع املمثل����ني األجانب 
للوصول إل����ى بنية مجتمعية 

متينة في الكويت.

مكتب الشهيد احتفل بيوم القريش

نظم مكتب الشهيد حفل يوم القريش السر وابناء الشهداء 
مبناسبة حلول شهر رمضان املبارك حيث قدم الداعية عبدالعزيز 
العويد محاضرة دينية وتوعوية ح���رص خاللها على اظهار 
فضائل ش���هر رمضان والعبادة فيه، وحث االسر على تعويد 

ابنائهم على الصوم والصبر.
بعد ذلك مت توزيع اجلوائز على الفائزين باملسابقة باالضافة 
الى توزيع اجلوائز على ارقام الدخول مبشاركة احلضور من 
اس���ر وابناء الشهداء الذين تفاعلوا مع البرنامج الذي اعد لهم 

بهذه املناسبة.
ثم قامت املديرة العامة مكتب الشهيد فاطمة االمير بتكرمي 
الفائزين باملسابقة الدينية بحضور بعض اعضاء مجلس االمناء 

ومسؤولي املكتب.

فاطمة االمير تكرم احدى الفائزات

درع تكرميية للداعية عبدالعزيز العويد

مبروك الدكتوراه
لماهر أبو العز

تقدم موظفو اإلدارة املركزية 
اإلقام�����ة وإجراءات  بنظ�����م 
الدخ���ول واخلروج ب���اإلدارة 
العامة للهجرة بالتهنئة لزميلهم 
املستشار القانوني د.محمد ماهر 
أبوالعز مبناس���بة نيله درجة 
القانون بتقدير  الدكتوراه في 
جيد جدا.. ألف مبروك ومنها 

لألعلى.

الدوسري يستقبل 
المهنئين األحد

يستقبل النائب السابق حسني 
براك الدوس���ري املهنئني بشهر 
رمض���ان املبارك يوم األحد بعد 
صالة التراويح وذلك في ديوانه 

مبنطقة الفحيحيل.

حسني الدوسري

ترحيب من إدارة كوستا ديل سول بإدغار داڤيد

استقبل فندق كوستا ديل سول الكويت العب كرة القدم 
الش���هير ادغار داڤيد والذي يعتبر م���ن أهم العبي فريق 
انترميالن اإليطالي، وذلك خالل زيارته للكويت للمشاركة 

في بطولة الروضان الرمضانية لهذا العام.
اجلدي���ر بالذكر ان هذه هي البطول���ة ال� 31 وهي تقام 
س���نويا في الكويت خالل شهر رمضان املبارك ويشترك 

فيها العديد من الفرق احمللية والعاملية.
وقد أع���رب ادغار داڤيد عن س���عادته بزيارة الكويت 
واملشاركة في بطولة الروضان، وأعرب عن تقديره للجهود 
املبذولة إلجناح هذه البطولة والختيار فندق كوستا ديل 
سول إلقامة الفرق املشاركة، شاكرا إدارة الفندق على كرم 

الضيافة ورقي اخلدمة فيه.

إدغار داڤيد في فندق كوستا ديل سول

.. ولقطة تذكارية إلدغار داڤيد مع بعض الالعبني


