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احتفل بقدوم 2011 مع »شيراتون« و»فوربوينتس شيراتون الكويت«

تتقدم إدارة وموظفو فندق شيراتون 
الكويت وفوربوينتس شيراتون الكويت 
بأحر التهاني والتبريكات جلميع الضيوف 
والنزالء الكرام مبناسبة حلول رأس السنة 
امليالدية. ومن أجل تقدمي األفضل لضيوفنا 
األعزاء في هذه الليلة املميزة ومشاركتهم 
فرحتهم أكملت مطاعم الفندقني استعداداتها 

الستقبال العام اجلديد من خالل حتضير 
قوائم طعام فاخرة ومختارة تتوافر في 
مطعم الطربوش اللبناني، مطعم شهريار 
الهندي ومطعم  اإليراني، مطعم بخارى 
الريكاردو ضمن أجواء دافئة حاملة بسنة 
جديدة متلؤه���ا مظاهر البهجة والفرح. 
أما حملبي البوفيهات فيقدم كل من مطعم 

الشيراتون ومطعم السيف  احلمراء في 
في فوربوينتس شيراتون بوفيه عامرا 
خاصا بالعيد وغني���ا باألطباق العاملية 
اللذيذة واملتنوعة لتمضية ليلة ممتعة 

مع العائلة واألصدقاء.
أما للراغبني في ليلة رأس سنة هادئة، 
فإن املقهى اإلجنليزي بفرعيه في فندق 

الش���يراتون ومجمع األڤني���وز يعتبر 
املكان األمثل حيث األجواء الكالس���يكية 
الفاخرة. وقد خصص املقهى اإلجنليزي 
في الشيراتون قائمة طعام مختارة جلعل 
مناسبتكم ذكرى ال تنسى باالضافة الى 
الش���اي االجنليزي الش���هير واملأكوالت 

اخلفيفة وأشهى أنواع السكونز.

اإلمارات تستضيف قافلة إريكسون المتنقلة

محمد الغامن وراي حسن والسفير السويدي في اإلمارات أثناء إطالق املبادرة

مجموعة من أطفال احلضانة مع معلماتهم فقرة فنية يقدمها أبناء احلضانة املثالية

راي حسن يتحدث للحضور عن حلول اريكسون

بحض���ور رئي���س هيئ���ة 
االتصاالت ف���ي االمارات محمد 
ناص���ر الغامن وجم���ع من أبرز 
املش���غلني واجلهات املعنية في 
املنطقة انطلقت في جزيرة ياس 
في إمارة أبوظبي قافلة إريكسون 
املتنقلة لعرض تقنيات اجليل 
القادم واحلل���ول املبتكرة التي 

توفرها الشركة.
املب���ادرة غير  وتأتي ه���ذه 
املسبوقة حتت شعار موحد وهو 
Time to Act Space to Think إذ 
تتيح الفرصة للزوار الستعراض 
التقني���ات والتوجهات اجلديدة 
في عالم االتص���االت باالضافة 
ال���ى أح���دث احلل���ول املواكبة 

للمستقبل.
نظرا ملا ميت���از به من بيئة 
تفاعلية مبتكرة تركز على قطاع 
االتصاالت بشكل خاص، سيشهد 
هذا احلدث عروضا وافية لتقنية 
التطور املستدمي LTE وغيرها من 
التقنيات احلديثة، كما سيعمل 
كأداة الستكشاف أحدث التوجهات 
واملناهج التي تعمل على تغيير 
معالم قطاع االتصاالت ومتكني 
املجتمعات والشركات وبالتالي 

حتقيق االستدامة.
قام بافتتاح احلدث محمد ناصر 
الغامن، مدير عام هيئة االتصاالت، 
الذي حتدث مبناسبة هذا احلدث: 

شاركت احلضانة املثالية لذوي االحتياجات اخلاصة 
في أنش���طة اليوم العاملي للمع���اق والتي أقيمت في 
مجمع ديسكفري من قبل شركة بوابة التدريب. وقد 
ش���ارك املبدعون من أبناء احلضان���ة املثالية لذوي 

االحتياجات اخلاصة في فقرة غنائية بعنوان »املهن«، 
كما شاركوا في معرض وورشة عمل ملنتجات األطفال 

واملعلمات.
حضرت األنشطة مديرة عام احلضانة قياس العنزي، 

لتش���جيع فريق العمل على أدائهم الرائع، وحرصهم 
على االرتقاء مبه���ارات األطفال ودمجهم في املجتمع 
وفق رؤية تربوية معدة من قبل متخصصني في هذا 

املجال.

»ان اقامة أنشطة تفاعلية خالقة 
تسهم في ادارة التعاون واحلوار 
فيما بني أصحاب االختصاص 
في هذا املجال، باالضافة الى انها 
متثل فرصة جيدة للعاملني في 
قطاع تكنولوجي���ا املعلومات 
واالتص���االت لتب���ادل األفكار 
القضايا  النظر حول  ووجهات 

املشتركة«.
وفي تعليقه على ذلك قال راي 
حسن، رئيس إريكسون ملنطقة 
دول مجلس التعاون اخلليجي: 

»تقدم إريكسون حلوال وبدائل 
مس���تدامة تس���هم في تعزيز 
الفاعلي���ة وخف���ض املصاريف 
التشغيلية، كما تساعد في خلق 
فرص ومصادر إيرادات جديدة، 
م���ن جهة أخرى، فإن انتش���ار 
تقنيات البرودباند سيساعد في 
تعزيز منو إجمالي الناجت احمللي 
وإيجاد ف���رص عمل ناهيك عن 
دور البرودباند في إحداث نقلة 
نوعية في عالم األعمال والتعليم 

والصحة«.

مبدعو الحضانة المثالية شاركوا في أنشطة اليوم العالمي للمعاق


