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 السفير السريالنكي ديسانا ياكي وحرمه مع ضيوفهما في لقطة تذكارية

 (محمد ماهر)  طنطاوي مع عدد من احلضور 

 زياد طنطاوي مع فريق عمل هيلتون الكويت

 لقطة تذكارية ألبناء مدرسة األمل للصم في «بشائر اخلير»

 دشتي تتوسط د.مصطفى عطية وحصة العتيبي وسامية فؤاد

 جولة مراقبة التعليم منيفة العنزي وعفاف دشتي

 تكرمي رئيسات األقسام

 دشتي تتوسط مرمي فاتع وليلى البقشي دشتي وعطية يكرمان املوجهة نورة القريني 

 حفل عشاء للسفير السريالنكي في «كراون بالزا»

 أبناء «األمل للصم» زاروا «بشائر الخير»

 «٢٦ فبراير» أقامت أسبوعها الثقافي

 أقامت مدرسة ٢٦ فبراير االبتدائية بنات 
أسبوعها الثقافي برعاية وحضور مديرة 
املدرسة عفاف دشتي وموجهي منطقة 
األحمدي التعليمية واشتمل األسبوع على 
أنشطة جلميع األقسام العلمية إلى جانب 
قسمي اللغة العربية والتربية اإلسالمية 
حيث تعاونت رئيســــات األقسام فيما 
بينهن على إخراج هذا األسبوع في أفضل 
حال وبحيث يكــــون مميزا عن األعوام 
السابقة ومن ضمن األنشطة قدم قسم 
اللغــــة العربية حصة منوذجية قدمتها 
املعلمة أزهار املتولي بحضور د.مصطفى 
عطية واملوجهة نورة القريني ومديرة 

املدرســــة عفاف دشــــتي ورئيسة قسم 
اللغة العربية حصة العتيبي ومدرسات 
اللغة العربية باملدرسة وقد نال األسبوع 
الثقافي لهذا العام إعجاب واستحســــان 
جميع املوجهني وفي نهاية األنشطة قامت 
دشتي بتوجيه الشكر إلى جميع أقسام 
املدرسة على تعاونهم املثمر في إجناح 
أنشطة األسبوع الثقافي حتى خرج بهذه 
الصورة الباهرة ثم كرمت دشتي وموجهو 
منطقة األحمدي التعليمية على هامش 
األنشطة، املشاركات في األسبوع الثقافي 
وأيضا مت تكرمي املوجهة نورة القريني 

ود.مصطفى عطية.

 ليلى الشافعي
  زار عدد من طالب مدرسة األمل للصم والبكم وذوي االحتياجات اخلاصة 
جمعية بشائر اخلير رافقهم عدد من املشرفني واالخصائيني ومعلم تخاطب 
لغة االشــــارة وذلك لتنبيه هذه الشــــريحة املهمة مــــن املجتمع الى اخطار 

املخدرات والتي تبدأ عادة بالتدخني.
  وكان في استقبالهم لدى وصولهم اجلمعية رئيس جلنة رعاية التائبني 
احمد البسام وعدد من موظفي اللجنة االعالمية، وفي بداية اللقاء قام الشيخ 
احمد البسام بإعطاء فكرة للطالب عن اجلمعية ودورها في التوعية بأخطار 

املخدرات وكذلك رعايتها للتائبني من االدمان.
  وقال البسام نقوم بالتوعية من خالل االصداراتـ  البروشوراتـ  احملاضرات 
باالضافــــة الى باص متنقل يحتوي على معــــرض متنقل للتوعية باضرار 

املخدرات واخطارها على الفرد واملجتمع.
  اما اجلانب اآلخر فهو التعامل مع التائبني من خالل عدد من اللجان لكل 

جلنة دور ومجموعة من البرامج تقوم بتنفيذها حسب خطط مدروسة.
  وقال البســــام ان املخدرات ضارة ومحرمة، وان اكثر انواعها احلشيش 
الذي يتم تناوله من خالل التدخني وأكثر ما يتعرض له الطالب من جيلكم 
هو التدخني الذي يعتبر البوابة االوسع للمخدرات، لذا يجب ان تفكروا جديا 
في خطر هذه اآلفة املدمرة. وفي نهاية الزيارة حث البســــام طالب مدرسة 
االمل على ضرورة التمسك بالدين والقيم االصيلة، واحملافظة على الصالة 

ألنها السبيل اآلمن للخالص من خطر هذه اآلفة املدمرة. 

 اقام سفير السريالنكي سارت ديسانا ياكي وحرمه 
راما حفل عشـــاء في فندق كراون بالزا مبناسبة انتهاء 

مهام عمله في الكويت.

  حضر احلفل سفير السنغال عميد السلك الديبلوماسي 
لـــدى الكويـــت عبداالحد امباكي ونائب عميد الســـلك 
الديبلوماسي ســـفير الصومال عبدالقادر الشيخ امني 

والســـفراء املعتمدون في الكويـــت، والتقطت الصور 
التذكارية مع الســـفير السريالنكي ومتنوا له التوفيق 

والنجاح في حياته واعماله املستقبلية. 

 زياد طنطاوي مديرًا عامًا لمنتجع هيلتون

 مرحبا بكم في «شوبكس نيويورك» 

 «أسيل» أسطورة تتجدد لكل عشاق أمل الكويت
 تفاجئ شركة أمل الكويت 
العاملية للعطـــور محبيها 
بإعادة انتاجها لعطر اسيل 
والـــذي توقف منذ أكثر من 
٥ أعـــوام نتيجـــة لنقـــص 
الطبيعية وحفاظا  مركباته 
على مصداقية الشركة، حيث 
يعد عطر اســـيل من أوائل 
انتاجا في الشركة  العطور 
والقـــى جناحا كبيـــرا عند 
محبي أمل الكويت للعطور 

من الرجال والنساء.
  ويتميز عطر أسيل بتفرد 
رائحته مـــن خالل تركيبته 
الفريـــدة املشـــبعة بالعود 
الكمبودي والبورمي املبخر 
وروح الورد اخلاص ومسك 
الغزال الطبيعي في قارورة 
متثـــل قمة األناقـــة والرقة 
العطور  ليتربع على عرش 
الشرقية امللكية الذي ميكنك 
املراهنة على تفرده ومتيزه 
ليمثل أجمل هدية تتودد بها 
شـــركة أمل الكويت الى كل 

عشاقها ومحبيها. 

 متجر شـــوبكس نيويورك 
املتجر العاملـــي اجلديد املصمم 
خصوصا للفتيات والســـيدات 
العصريات في جميع أنحاء العالم، 
الذي  املكان  شوبكس نيويورك 
يتيح االختيار االفضل في الكويت 
ملجموعـــة من أرقـــى العالمات 
التجاريـــة الشـــهر املصممـــني 
العامليني فـــي مجـــال االحذية 
واحلقائب واالكسسوارات. ومنتج 
شوبكس نيويورك العالي اجلودة 
التجربة  واالســـتثنائي يقـــدم 
الفريـــدة للنخبة، وتشـــكيلة 
الرقى املصممـــني العامليني مثل 
 ،Camuto Vince فينس كاماتـــو
دولتشي فيتاDolce Vita، راندال 
روفلـــر Randal LoeÝer، ارتور 
شيانغ Arturo Chiang، سينثيا 
فنسنت Cynthia Vincent، مارك 
باي مارك Marc by Marc، ســـي 
باي كلو See by Chloe، اميليو 
بوتشي Emilio Pucci، بي سي بي 
 ،BCBG Maxazria جي ماكسيزريا

وغيرها الكثير. 
  تفضلـــي بزيارتنـــا ودللي 
نفســـك برحلة أنيقة من الطراز 

العاملي.
  يتشرف موظفونا باستقبالكم 
في أي مـــن مواقعنـــا في ٣٦٠ 
مول، واالڤنيـــوز مول، ومجمع 

الكوت. 

 لميس بالل
  مت مؤخرا تعيني زياد طنطاوي مبنصب املدير العام 
ملنتجع هيلتون الكويت ويحمل طنطاوي خبرة كبيرة 
في حقل الفنادق خاصة الشركات الفندقية العاملية 

الكبرى امتدت على مدى الـ ١٨ سنة املاضية.
  وتولى طنطاوي مناصب عديدة في أكثر من بلد 
وفي قارات عدة، مما أضاف الى خبرته جتارب مميزة 
على مستوى دولي، حيث يتقن ٣ لغات بطالقة، كما 
ساهم طنطاوي في افتتاح العديد من الفنادق الفخمة 
التي متلكها شركات الضيافة الرائدة، كل ذلك يؤكد ان 
مهارته وخبرته الواسعة ستضيف جناحات باهرة 

الى منتجع هيلتون الكويت.
  وكان طنطاوي قد حصل على العديد من الشهادات 
التدريبيــــة العليا في حقل الضيافــــة الفندقية، وقد 

تخرج في جامعــــة حلوان – القاهرة – مع شــــهادة 
البكالوريوس في ادارة الفنادق وقضى معظم حياته 
املهنية مع الفنادق الفخمة في أوروبا وشمال أفريقيا 

والبحر األبيض املتوسط والشرق األوسط.
  وقال خالل امللتقى الترحيبي به «يسعدني تولي 
منصب املديــــر العام ملنتجع هيلتون الكويت، حيث 
سأســــعى لضمان اخلدمة األفضل لضيوفنا الكرام، 
وتعزيز سمعة الكويت كوجهة رائدة في حقل اخلدمات 
الفندقية» واضاف «انه لشرف عظيم ان أتواجد في 
الكويت وان أكون جزءا من فريق عمل منتجع هيلتون 
الكويت وان أشــــارك في خط النجاحات املستقبلية 
على تاريخ الفندق الغني، مما يعكس الريادة العاملية 
للعالمة التجارية لشــــركة هيلتون في حقل الفنادق 

واملنتجعات والضيافة الفاخرة».

 يجري حسني كامل ممثل 
اجلامعات املصرية اخلاصة 
فـــي دول مجلـــس التعاون 
اخلليجي عملية جراحية في 
مستشفى مبارك. متنياتنا 
بالشـــفاء «ما تشوف شـــر 

يا أبو عمرو». 

سالمات يابو عمرو


