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فنادق IHG الكويت وقفت 3 دقائق حدادًا على ضحايا اليابان

بأقل اخلسائر«.
جميع املديرين واملوظفني في 
فنادق IHG الكويت متمثلة في فندق 
كراون بالزا الكويت، هوليداي إن 
الكويت، هوليداي إن داون تاون 
صل����وا من أج����ل ع����ودة احلياة 

الطبيعية إلى اليابان.

ما اليقل عن 7200 شخص حتفهم 
في الكارثة وأكثر من 11000 مازالوا 
في عداد املفقودين وتزداد املخاوف 
التي أثيرت حول تسرب إشعاعي 
من محطة فوكوشيما ومع فداحة 
األمر ال نستطيع سوى أن ندعو لهم 
بالنجاة من هذه الكارثة واخلروج 

هذه الكارثة وإظهار تضامننا مع 
البقية الذين اليزالون يبحثون عن 
املفقودين من أسرهم وأصدقائهم«.  
وقال املدير العام لفندق هوليداي إن 
داون تاون كريكوركوكيان معبرا 
عن حزنه »ما زلنا نسمع حتى اآلن 
املزيد من األنباء احملزنة حيث لقي 

كبيرة ه����زت العالم، ومن جهتنا 
 IHG نحن ومتشيا مع مهمة فنادق
واهتمامنا الكبير بتقدمي الدعم نحو 
عامة الناس وخصوصا في وقت 
الشدة، فقد قررنا القيام ب� 3 دقائق 
صمت حدادا على جميع الضحايا 
في اليابان الذين فقدوا حياتهم في 

وقفت فنادق IHG في الكويت 
متمثل����ة في فندق ك����راون بالزا 
الكوي����ت، هولي����داي إن الكويت، 
هوليداي إن داون تاون 3 دقائق 
حدادا عل����ى أرواح ضحايا زلزال 
اليابان وموجات تسونامي ألجل 
أرواح ه����ؤالء الناس الذين فقدوا 
حياتهم في هذه املأس����اة والدعاء 
لباقي األسر بإيجاد املفقودين على 
أمل النجاة من هذه الكارثة واخلروج 
منها بأقل اخلسائر والوقوف جنبا 
إلى جنب مع فرق اإلنقاذ واإلغاثة 
اليابانية في جهودها  واحلكومة 

املبذولة لتخطي هذه الكارثة.
وقد اجتمع موظفو الفنادق من 
مختل����ف اإلدارات في وقت واحد 
في ردهات الفنادق الثالث حاملني 
الشموع ووقفوا ثالث دقائق دعما 
ألصدقائهم وزمالئهم في هذه احملنة 
آمل����ني أن تنتهي هذه احملنة على 
خير. حتدث هاني كفافي املدير العام 
لكراون بالزا ومدير العمليات في 
 IHG شمال اخلليج قائال: »فنادق
هي جزء من املجتمع حتتفل معه في 
أفراحه وأعياده القومية كما تشاركه 
األحزان واألس����ى ألننا جزء منه 
وألن هدفنا هو تقدمي الدعم جلميع 
الناس وخصوصا في وقت الشدة 
تطبيقا لش����عارنا فنادق عظيمة 
يعش����قها النزالء ألن مسؤوليتنا 
الرئيسية تكمن في الوقوف جنبا 
إلى جنب م����ع املجتمع«. كما أكد 
رامي هيكل املدير العام لهوليداي 
إن الكويت قائال: »إننا نقف اليوم 
متأملني وبقلوبنا حزن عميق مما 
حدث ف����ي اليابان إنها حقا كارثة 

الوقوف دقيقة صمت حدادا على أرواح ضحايا زلزال اليابان وموجات تسونامي

محمد تفوق في »السيد هاشم«

 Atlas ساعة أطلس كوكتيل
Tiffany & Co جديد Cocktail

يسر دار Tiffany Watch Co. ان تقدم ساعتها اجلديدة 
أطلس كوكتيل Atlas Cocktail باللون األس���ود، ويضفي 
ميناؤها املتأللئ املطلي باألس���ود، حبات املاس واألرقام 
 Atlas Cocktail الرومانية املميزة، على ساعة اطلس كوكتيل

اجلديدة بريقا يتوهج أناقة وتألقا.
تذك���ر األرق���ام الروماني���ة املميزة في خ���ط أطلس 
 بس���اعة Tiffany & Co الرائعة تلك املوجودة فوق مدخل 
متجرها فيفت افنيو في مانهاتن. وتعرض ساعة أطلس 
 كوكتيل الس���وداء اجلديدة هذه األرقام املميزة في شكل 
أنيق ومعاصر، يضي���ف املتألق الى الفخامة، وتش���ير 
 األرقام XII، III، VI، وIX الى الس���اعات، وترد هذه األرقام 
ضمن مس���ارات دائرية فوق كريس���تال الصغير املضاد 
 لالنعكاس. وتش���كل األرقام الرومانية املرصعة بحبات 
املاس واملس���ارات املتحدة املركز حلقة عالمات الس���اعة 

املذهلة.
يكمن حتت س���طح املاس املرص���ع ميناء المع مطلي 
باألسود ومزدان بعقارب مصقولة رفيعة مثلثة األوجه 
وشعار دار Tiffany & Co حتت عالمة الساعة XII بالضبط. 
ومتاش���يا مع طابع هذه الساعة التي تعد من املجوهرات 
الفاخرة يعرض التاج والقفل في املش���بك املصنوع من 
الذهب األبيض عيار 18 املاسا عالي اجلودة كذلك، ويضفي 
السوار املصنوع من الساتان األسود املزيد من التميز على 

هذه الساعة الرائعة التصميم.
مت تقدمي ساعة أطلس كوكتيل السوداء بعلبة حاضنة 
جميل���ة مصقولة من الذهب األبيض عيار 18 متيز حبات 
املاس على احللقة التي تضم عالمات الساعة، التاج ورقم 
املشبك 197 النموذج ذا القطر 36ملم. وتتوافر ساعة أطلس 
كوكتيل السوداء بثالثة أحجام بعلب حاضنة قطر 26ملم 

و30ملم و36ملم. 
وساعة اطلس كوكتيل متوافرة ايضا بالذهب االحمر 
مبيناء مطلي باألبيض وسوار من الساتان األبيض بعلب 

حاضنة حجم 26ملم و30ملم و36ملم.
وهي متوافرة ايضا بالذهب األحمر واألبيض أو األصفر 
مبيناء من عرق اللؤلؤ األبيض وسوار من الساتان األبيض 

بأحجام 26ملم و30ملم و36ملم.

احتفل محمد ذعار الرشيدي بتفوقه في الصف الرابع 
االبتدائ���ي بحصوله على تقدير االمتي���از بجميع املواد 
الدراس���ية، وحصل على درع تذكاري���ة قدمتها له إدارة 
مدرسة السيد هاشم احلينان التي أقامت حفال لتالميذها 
الفائقني اخلميس املاضي، وس���اهم ف���ي توزيع اجلوائز 
ودروع التفوق كل من مدي���ر منطقة اجلهراء التعليمية 
س���عود احلربي ومدير إدارة مرور اجلهراء العميد محمد 

اخلالدي.

العميد محمد اخلالدي يسلم الطالب املتفوق محمد ذعار الرشيدي جائزته

)سعود سالم( الزميل ذعار الرشيدي متوسطا ولديه محمد وجاسم 

قطيم الهاجري

تخرج قطيم عطااهلل الهاجري في كلية احلقوق 
مبملكة البحرين الشقيقة وحصل على درجة 

البكالوريوس في احلقوق وتلقى املباركة والتهاني 
من األهل واألصدقاء الذين متنوا له التوفيق 

والنجاح في حياته العملية، كما سيقيم الهاجري 
حفل استقبل وعشاء باملناسبة. ألف مبروك ومنها 

لألعلى.

بكالوريوس 
في احلقوق 

للهاجري


