
 29  مجتمع  االحد ٣٠ يناير ٢٠١١   

 عبدالرحمن الدوسري

 محمود أبوالقاسم

 الدوسري يخوض انتخابات
   البرلمان الصغير بمدرسة النجاة

  
  يخوض عبدالرحمن محمود محمد الدوســـري الطالب 
في مدرســـة النجاة االبتدائية بنني بالســـاملية انتخابات 
البرملان الصغير للعام الدراسي ٢٠١٠/ ٢٠١١، رافعا شعار 

«ناجحون بإذن اهللا».
  ويأمل عبدالرحمن الدوســـري في مســـاندة فعالة من 
زمالئه فـــي االنتخابات، حتى يكون خيـــر ممثل لهم في 

البرملان الصغير.
  ويتميز عبدالرحمن الدوسري بتفوقه الدراسي وأخالقه 
احلميدة وتعامله الطيب مع زمالئه، وهو مثال مشـــرف 

للطالب املثالي. 

 «األهلي الكويتي» ينظم يومًا ترفيهيًا لموظفيه وعوائلهم

 عالقات «البحري» أصدرت رزنامة ٢٠١١
 صدر عن جلنة العالقات العامة واإلعالم في النادي 
البحري الرياضي الكويتـــي رزنامة العام اجلديد ٢٠١١ 

احملتوية للتقوميني الهجري وامليالدي بشكل مميز .
  وأشار رئيس اللجنة محمود أبوالقاسم الى ان الرزنامة 
تأتي في إطار سلسلة اإلصدارات السنوية التي حترص 
اللجنة على إصدارها وبشكل مميز وشامل، وبتصميم 
عامودي لألشـــهر، ومبا يســـاهم في توفير املعلومات 
الكاملة عن مواعيد اإلجازات والعطل الرسمية، ومواعيد 
االمتحانات واإلجازات للعام الدراســـي احلالي وحتى 
بداية العام الدراسي املقبل، الى جانب مواقيت الصالة 
الدائمة للكويت وصالة عيد الفطر السعيد وعيد األضحى 
املبارك، وأبرز خطوط خدمات الهاتف الساخنة الى جانب 
زاوية اشـــتملت على معلومات عن النادي وصور عن 

أنشطته املختلفة.
  وأضاف أبوالقاسم الى ان النادي قام بإهداء نسخ من 
الرزنامة الى جميع األندية واالحتادات الرياضية ووسائل 

الصحافة واإلعالم وجهات أخرى مختلفة.

 انطالقـــا من التـــزام البنك 
الكويتي مبســـؤوليته  األهلي 
االجتماعية وعادته في التواصل 
مع موظفيـــه، نظم البنك يوما 
مفتوحـــا للموظفني وعائالتهم 
في مخيم األهلي السنوي حيث 
شاركوا بأنشطة املخيم على مدار 
يوم كامل، وقد استمتع اجلميع 
بفقرات مميزة أدخلت البهجة الى 

نفوسهم، باالضافة الى املسابقات 
العديدة التي جرت وسط أجواء 
الفائزون فيها  تنافسية حصل 
على جوائز وهدايا قيمة مقدمة 
من البنـــك، وحرص املنظمون 
التســـويق  أعضـــاء مجموعة 
والعالقات العامة على ان يحظى 
جميع املوظفني وعائالتهم بكامل 
الراحة والرفاهية وتوفير جو 

أسري لطيف بعيدا عن أجواء 
العمل الرسمية.

  ومن جانبهـــم عبر موظفو 
البنك عن فرحتهم وسعادتهم 
الستمتاعهم باألوقات اجلميلة 
التـــي قضوها مبخيـــم األهلي 
الشتوي وقد شكروا إدارة البنك 
واملنظمني لهذه املبادرة الرائعة 

وعلى اجلهود املبذولة. 

 مشاركة من موظفي األهلي وعائالتهم 

 أوقات ال تنسى في رحاب الفخامة المتكاملة بفندق ومنتجع الريجنسي
 إن أقل ما توصف به اإلقامة في الريجنســــي 
أنها جتربة ال تنمحي ســــريعا من الذاكرة حيث 
تتضافر عناصر األناقة املعمارية، الترف الداخلي 
واخلدمة امللكية لتصل بتجربة الضيافة في رحاب 

هذا الصرح املتميز إلى حد الكمال.
  فمنذ إعادة جتديده بالكامل في العام املنصرم 
ليعود لصدارة فنادق الـ٥ جنوم في الكويت، مازال 
الريجنســــي يتقدم بأشواط في مجاالت الضيافة 
الفندقيــــة املتميزة، والتي جعلــــت منه املقياس 
احلقيقــــي ألصول الضيافة األصيلة القائمة على 
أعلى معايير اجلودة والتي تهدف بالدرجة األولى 
إلى منــــح الزوار جتربة إقامــــة فريدة وذكريات 
رائعة تغنيها فلســــفة الريجنســــي املبنية على 
حماية اخلصوصية واملتوافقة مع القيم األصيلة 

ملجتمعنا الشرقي.
  فمن موقعه املتميز في منطقة البدع على شاطئ 
اخلليج العربي اخلالب، يشمخ الريجنسي بأسلوبه 
املعماري الكالسيكي الواثق وشخصيته الفريدة 
ليعبر بــــكل وضوح عما ميكن أن يتوقعه الزائر 
من أسلوب متميز في اخلدمة يتماشى مع عظمة 
الهندسة وفخامة البناء.  ويعتبر بهو الفندق املسمى 
«الليوان» اجلوهرة املتألقة في تاج الريجنسي، 
فمساحاته الفائقة الرحابة وأثاثه الكالسيكي الرائع 
وســــقفه البلوري املدهــــش باإلضافة إلى إطاللة 
التــــراس على مياه اخلليج وحمامات الســــباحة 
وحدائق الفندق اجلميلة، متنح الضيوف شعورا 
طاغيا بالرقي واألصالة التي ميزت عصر النهضة 
فــــي أوروبا. هذا وتتميــــز ٢١٥ غرفة و٥٢ جناحا 
يوفرها الريجنسي لضيوفه بتصميم داخلى فائق 
الروعة، إطاللة بانورامية سحرية، والتي تتناغم 
مع األثاث الوثير واملساحات الواسعة لتوفر جوا 
من الفخامــــة والرقي متكن األفراد والعائالت من 

قضاء أوقات سعيدة وجمع ذكريات رائعة تصحبهم 
مدى احلياة. كما تتيح لهم مرافق الفندق املتكاملة 
الفرصة لالستجمام على الشواطئ أو في حمامات 
السباحة، أو ممارسة الرياضة واأللعاب في نادي 
الفندق الصحي في الوقت الذي يستمتع فيه األطفال 
باللهو بوسائل التسلية املختلفة. ولعشاق الراحة 
واالستجمام يوفر الفندق شاطئني رائعني أحدهما 
مخصص للعائالت وخمسة حمامات سباحة أنيقة 
أحدها مخصص للسيدات حرصا من الريجنسي 
على منحهن الفرصة لالستمتاع بحرية في أجواء 
مثالية من اخلصوصيــــة التامة. وفي هذا اإلطار 
يتميز الريجنسي بجدارة بفهمه العميق خلصوصية 
املرأة العربية واملجمتع اإلسالمي. ومن أجل توفير 
أقصى قدر من اخلصوصية مت تخصيص «استراحة 
خاصة للسيدات» حيث تتميز بأجوائها العابقة 
بالرفاهية واخلدمة املثالية واإلطاللة البانورامية 
على الشواطئ وحمامات السباحة وحدائق الفندق. 
مما ميكن السيدات من قضاء أوقات رائعة يستمتعن 
خاللها بقائمة من املقبالت واملشروبات الساخنة 
والباردة املنوعة. أما على صعيد األعمال فتعتبر 
إمكانات فندق الريجنســــي متكاملة حلد مدهش 
وتتميز بفهــــم متكامل ملا يجــــب أن تكون عليه 
بيئة العمل املثالية. فمركز األعمال املجهز بأحدث 
ما وصلت إليــــه التكنولوجيا املتطورة. وقاعات 
االجتماعات الفاخرة متكن رجال األعمال من عقد 
اجتماعاتهم وممارســــة أعمالهم بسالسة ويسر 
بفضل خدمة اإلنترنت السريعة ومكتب خدمات 

رجال األعمال.
  وفي نفس اإلطار ال تقل جتهيزات الريجنسي 
اخلاصة باملؤمترات واحلفالت قدرة، حيث يعتبر 
الريجنسي هو العنوان األول ملثل هذه الفعاليات 
فــــي الكويت، ويجدر هنا التذكير بأن أول مؤمتر 

قمــــة لدول مجلس التعــــاون اخلليجي في العام 
١٩٨٦ قد عقد في رحاب الريجنسي الفائقة الفخامة 
والفريدة بخدماتها الراقية وفريق عملها من أصحاب 
اخلبرة الواسعة واملهنية العالية، كما يوفر الفندق 
قاعات خاصة باملناسبات ذات مساحات مفتوحة 
تتسع ألعداد كبيرة من احلضور. وهي من األماكن 
املفضلة حلفالت الزفــــاف الفاخرة خصوصا في 
ظل توافر مجموعة من اخلدمات املساندة وباقات 
الزفاف املنوعة وفريق من احملترفني احلريصني 
على حتويل أحالم العروســــني إلى حقيقة. sكما 
تلــــف أجواء األناقة جنبات مطعم احلرير الفريد 
من نوعه، حيث يقدم لرواده فرصة تذوق عاملية 
من خالل ثالثة مطاعم مختلفة تقع حتت ســــقف 
واحد منها الشرق األقصى، منطقة البحر املتوسط 
والشــــرق األوسط. ويتميز مطعم طريق احلرير 
ببوفيهاته الكبيرة وعــــروض املطبخ احلي هذا 
باإلضافة إلى إمكانية االستمتاع بأطباقه املميزة 
في الهواء الطلق إلى جانب حمامات الســــباحة، 
وتتواصل جتربة التذوق الرائعة في الريجنسي 
في «بار املسبح» حيث ميكن للزوار التلذذ بأطايب 
املأكوالت واملشــــروبات املنعشة من فوق املقاعد 
املغمورة حتت املاء. وألن جتربة الفخامة ال ميكن 
أن تكتمل بدون الفريق املناسب، فقد قام الريجنسي 
بتوظيــــف فريق من نخبــــة احملترفني في قطاع 
اخلدمات الفندقية يقوده املدير العام السيد «ريناتو 
موريتو» صاحب الرؤية املســــتقبلية الواضحة 
والقائمة على توفير أفضل جتربة للفخامة واألناقة 
الفندقيــــة في الكويت واملنطقة. فمهما كانت مدة 
اإلقامة في فندق الريجنسي، ومهما كانت أسبابها، 
فإن صرح الضيافة املتميز هذا يعد زواره مبنتهى 
األناقة، قمة الفخامة وبدفء عائلي يرافقهم مدى 

احلياة.


