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علي أكبر ومحمد عبدالرسول أكبر ومرمي خاجة ونبيل اخلطيب وعادل بوشبل وعبدالرحيم العوضي

احمد حافظ ومنال املطر يكرمان اقبال احلداد

فهد أبوسمر ومنير عامر يتوسطان إداريي فوربوينتس شيراتون

اقبال احلداد تتوسط موظفي قسم االعالن ونائب مدير عام اخلدمات املصرفية الشخصية في البنك الوطني عبداهلل التويجري واملديرة التنفيذية الدارة العالقات العامة واالعالن منال املطر

»فرصة لكي ال تربح.. بل لتكسب ثوابهم«

40 فائزًا ألداء مناسك العمرة في حملة »عالم المارينا«

»فوربوينتس شيراتون الكويت« األفضل بأوروبا وأفريقيا والشرق األوسط في 2009

»الوطني« يكّرم إقبال الحداد
اقام بــــنك الكويـــت الوطنــي حفل 
تكرمي للمديرة التنفيذية إلدارة االعالن 
اقبال احلداد مبناســـبة تقاعدها،  لديه 
الطويلة واحلافلة مع  تقديرا ملسيرتها 
بنك الكويت الوطني والتي امتدت على 

مدى 30 عاما.
وقـــد حضر حفل التكرمي نائب مدير 
عام اخلدمات املصرفية الشـــخصية في 
البنك الوطني عبداهلل التويجري ورئيس 
املكتب التنفيذي واالتصاالت احمد حافظ 

واملديرة التنفيذية الدارة العالقات العامة 
واالعالن منال املطر، الذين شكروا للحداد 
جهودها وعطاءاتها الكبيرة في مسيرة 

جناح البنك.
وعبرت احلداد التي تعمل حاليا كنائب 
الدولية وتلقي  رئيس جلمعية االعالن 
احملاضرات فـــي اجلامعة االميركية في 
الكويت، عن تقديرها لهذا التكرمي ومتنت 
املزيد من التوفيق للبنك الوطني وجميع 

موظفيه.

ادارة فنـــادق ومنتجعات  منحـــت 
ســـتاروود العاملية فندق فوربوينتس 
شيراتون الكويت للسنة اخلامسة على 
التوالي جائزة »افضل فندق فوربوينتس 
شيراتون« في منطقة الشرق االوسط 
واوروبـــا وافريقيا لعام 2009 لتضاف 

بذلك الى مجموعة اجلوائز التي حصدها 
الفندق منذ افتتاحه في العام 2003 وحتى 
اليوم، مما يدل على مستواه املميز في 
الضيافـــة وادائه املتفـــوق بني فنادق 
فوربوينتس شيراتون في العالم، وقد 
اعطيـــت هذه اجلائزة خالل حفل كبير 

اقيم في مديــــنة برشــلونة االسبانية 
ادارة ســـتاروود  بحضور ممثلني عن 

العاملية. 
وفي هذه املناسبة، اعرب مدير عام 
الكويت  فندق فوربوينتس شيراتون 
منير عامر عن اعتزازه الكبير بهذا االجناز 

املستمر والذي ما كان ليتحقق لوال العمل 
الدؤوب واجلهود املتميزة لفريق عمل 
الفندق، كما اعرب عن شكره اجلزيل لكل 
من دعم فندق فوربوينتس خالل سنواته 
السبع من مؤسسات وشركات وهيئات 

حكومية وصحافة محلية وعاملية.

اختتمت شركة عالم املارينا حملتها التسويقية 
الثانية »فرصة لكي ال تربح بل لتكســـب ثوابهم« 
التي كانت قد أطلقتها في املارينا مول والكرسنت، 
بتنظيم ســـحب توج مبوجبه ثالثـــة فائزين من 
زواره الذين حصلوا على فرصة معنوية وانسانية 
تتمحور حول ارسال اشخاص من اختيارهم ألداء 
مناســـك العمرة، هذا وقد فاز محمد عبدالرســـول 
محمد باجلائزة األولى وهي عبارة عن اختيار 20 
شخصا، وفاز علي أكبر حسني باملركز الثاني ليختار 
14 شـــخصا بينما حصلت الفائزة باملرتبة الثالثة 
مرمي خاجة على فرصة اختيار 6 أشـــخاص، وقد 
جرى الســـحب بحضور ممثل عن غرفة الصناعة 
والتجارة وكل من ممثلني عن شـــركة عالم املارينا 
عادل بوشبل وعبدالرحيم العوضي باالضافة الى 

حشد من زوار املجمع.
وكانت احلملة التي انطلقت في 15 اغســـطس 
املاضي بالتعاون مع »مـــاس« العاملية التي أّمنت 
االقامة للفائزين في برج زمزم الفاخر، قد استمرت 
35 يوما وشهدت اقباال كثيفا من زوار املارينا مول 
والكرسنت الذين دخلوا السحب مقابل كل 5 دنانير 
أنفقوها في مختلف محالت املجمع التجاري او مقاهي 
الكرسنت، وقد استوحت ادارة عالم املارينا حملتها 
التسويقية الثانية من معاني شهر رمضان املبارك، 
حيث قدمت مفهوما جديدا للتسوق وامكانية الفوز 
بجوائز حتمل فـــي طياتها قيما روحية ومعنوية 
سامية، اذ منحت الزوار فرصة ملساعدة اشخاص 
من اختيارهم، الى اداء مناسك العمرة مدفوعة األجر 
بالكامل، بينما املكسب احلقيقي لهم هو الثواب عند 
اهلل. وأعرب بوشبل عن سعادته بتتويج 3 فائزين 
محظوظني الذين كســـبوا األجر فـــي أيام مباركة، 
وحتدث قائال: »ان حملتنا مستوحاة من صلب تقاليد 
املجتمع الكويتي واهتماماته خالل الشهر املبارك، 
والتي تقضي عمل اخلير واكتســـاب الثواب، ومن 

هنا فهي تختلف في مدلولها عن املفهوم التقليدي 
حلمالت التسوق، ويســـرنا ان نشارك عموم هذا 
املجتمع جناح احلملـــة وتتويجها لثالثة فائزين 
قد حصلوا على فرص نادرة بإرسال أشخاص من 
اختيارهم ألداء مناسك العمرة، وهي فرص ال ميكن 
مقارنتها بالعائد املادي بل انها أسمى بكثير وحتمل 

معان انسانية وخيرية مميزة.
بدوره أشـــاد مدير ادارة خدمـــة العمالء نبيل 
اخلطيب في »مـــاس العاملية« بحملة عالم املارينا 
لشهر رمضان املبارك، مشيرا الى ان اهتمام »ماس« 
باملشـــاركة فيها قد ارتكز بناء على ما تعكسه من 
معان انســـانية فاضلة وروحية أيضا، السيما في 
شهر فضيل يتضاعف فيه عمل اخلير ليكون أجرا 

عند اهلل.
جتدر االشارة الى ان ادارة عالم املارينا عينت 
فريقا حرص خالل احلملة على مساعدة املتسوقني 
في تعبئة قسائم املشاركة في السحب، هادفة من 
ذلك الى اعطائهم جتربة مميزة في التسوق ممزوجة 

بفرص الربح.
وباختتام حملتها الثانية لهذا العام فإن ادارة عالم 
املارينا مستمرة في تطبيق خطتها االستراتيجية التي 
تتضمن سلسلة من احلمالت التسويقية الالحقة، 
هدفها مـــن خالل ذلك اغناء جتربـــة زوار املجمع 
مع التســـوق وتعزيز أواصـــر العالقات معهم في 
الوقت نفسه، وأكد بوشبل في هذا الصدد ان عالم 
املارينا تعمل حاليا على إعداد سلسلة من احلمالت 
التسويقية التي ستبصر النور قريبا، من شأنها ان 
تقلب املفهوم التقليدي للتسوق لتحيله الى اكثر 
متيزا وتضفي عليه متعة حقيقية للمتسوقني، األمر 
الذي سيكرس مكانة املارينا مول والكرسنت مقصدا 
رياديا لتســـوق العائالت، كما تخدم استراتيجية 
الشـــركة في اغناء جتربة الزوار وكسب رضاهم 

دائما.

»ليالي البحار« يقدم أشهى أنواع األسماك

طاقم الطهاة والتقدمي في مطعم األتريوم

أشهى األطباق في األتريوم

»كورت يارد ماريوت« يطلق »ليالي البحار« للمأكوالت البحرية

كل اربعـــاء وخميس وجمعة، 
حيث تكون فترة العشاء عادة 
من الساعة 7.30 مساء حتى 11 
ليال وذلـــك في مطعم االتريوم 
في فنـــدق كورت يارد ماريوت 

الكويت.

بوفيه واسع من املأكوالت الباردة 
والســـاخنة ومعها مجموعة من 

اشهى اطباق احللويات.
البحار« نكهة  وتقدم »ليالي 
خاصـــة وأصيلة مـــن االطباق 
احمللية واالجنبية وذلك مســـاء 

اجلديد )ليالـــي البحار( بتقدمي 
سعر خاص وحصري مببلغ 7.5 
دنانير للشخص ميكنه فيها تناول 
ما يحب من ثمار البحر الطازجة 
والتي سيتم حتضيرها وطهيها 
حســـب رغبة الزوار، مع وجود 

لميس بالل
يحتفل فندق كـــورت يارد 
ماريـــوت الكويـــت باالنطالق 
الرسمي لليالي البحار في مطعم 
االتريوم، وقام املدير العام لفنادق 
ماريوت جورج عون باستضافة 
عدد من السفراء والشخصيات 
الديبلوماســـية وكبـــار الزوار 
والضيوف وممثلني عن وسائل 
االعالم وذلك في حفل عشـــاء 
احتفاال باطـــالق هذا املهرجان 

البحري املتميز.
وقـــال زيـــاد وطفـــي مدير 
املناسبات واملطاعم: اننا فخورون 
باطالق ليالي البحار التي ستقدم 
املأكوالت  مهرجانا شـــهيا من 
البحرية، حيث سيستمتع الزوار 
بقائمة من اشهى االطباق البحرية 
اخلاصة بأقل االسعار وفي جو 
غني بالراحة واالسترخاء، بينما 
تختار ما يعبـــر عن ذوقك من 
قائمة املأكـــوالت البحرية التي 
يعدهـــا فريـــق متخصص في 

االطباق البحرية.
ويتميـــز املهرجان البحري 

)فريال حماد(جورج عون مرحبا بضيوف مهرجان ليالي البحار


