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اجلاراهلل شدد على ضرورة التعاون لتذليل العقبات أمام صناعة وجتارة املاشية

»املواشي«: حتصد 6 جوائز في منتدى
 تطوير صادرات املاشية األسترالية احلية

وق���د كان حلضور املس���ؤولني 
وكب���ار الفعالي���ات العاملة في 
مجال صناعة وجتارة املاش���ية 
من استراليا واخلليج والشرق 
االوسط وش���مال أفريقيا االثر 
الكبير على مناقش���ات املنتدى 
والذي افتتح���ه رئيس مجلس 
االدارة والعضو املنتدب لشركة 
نقل وجتارة املواشي بدر اجلاراهلل 
حيث أكد فيه على عمق العالقة 
 LIVE CORPو MLA بني منظمة
وجميع مصدري ومس���توردي 
املاش���ية واألغنام االسترالية، 
وعلى احلاجة لب���ذل املزيد من 
اجلهد والتع���اون ألجل تذليل 
جمي���ع املعوقات التي تعترض 
صناعة وجتارة املاشية من أجل 
مستقبل أفضل الستمرار تدفق 
املاشية واألغنام االسترالية الى 

املنطقة وباالخص اخلليج.

مع الزمالء في جلنة العالقات 
احلكومية ارتأت اس���تضافة 
االدي���ب الرفاعي مل���ا له من 
مكانة محلية وعربية وحتى 

عاملية.

لتوريد األغنام )الشركة التابعة 
في جبل علي(.

جائزة أفضل بنية حتتية  التابعة 6 ملزرعة )الشركة 
في جبل علي(. 

رحلة االبداع ل����دى هذا الزميل 
املرهف بإحساسه االدبي.

من جانبه، قال رئيس جلنة 
العام���ة م.عبداهلل  العالقات 
احلشاش: ان اللجنة وبالتعاون 

حازت شركة نقل وجتارة املواشي 
على س���ت من جوائ���ز منتدى 
املاشية احلية  تطوير صادرات 
االسترالية الثالث والذي نظمته 
هيئة اللحوم واملاشية االسترالية 
والذي عقد في الكويت بتاريخ 16 

مايو 2011 وهي جوائز:
جائ���زة أفضل سلس���لة  لتوريد األغن���ام )قطاع 1

الكويت(.
جائزة أفضل محافظة على  الصحة احليوانية )قطاع 2

الكويت(.
ادارة  جائ���زة أفض������ل  املزرعة )الشركة التابعة 3

في جبل علي(.
للجودة )الشركة الت���ابعة 4 جائ���زة أفض���ل نظ�ام 

في جبل علي(.
جائ���زة أفضل سلس���لة  5

تستضيف جمعية املهندسني 
الروائي الكويتي طالب الرفاعي 
في الساعة السابعة مساء اليوم 
في أمسية يتحدث فيها عن »األدب 
والهندسة«، وذلك للتعرف على 
جوانب خفية في هذه العالقة من 
خالل جتربة الرفاعي الذي تخرج 
كلية الهندسة في جامعة الكويت. 
رئيس جلنة العالقات احلكومية 
باجلمعية م.رشود العازمي قال: 
انه ملن دواعي السرور ان نعلن 
موافقة الروائي الكويتي طالب 
الرفاعي على استضافتنا له في 
أمسية أرادها ان تكون للحديث 
عن عالقته كروائي مع تخصصه 
في الهندسة، مشيرا الى أن شهرة 
الرفاعي االدبية محليا وعربيا 
وحتى عامليا طغت ع لى اجلوانب 
الهندس����ية فيها، فاملهندسون 
بش����وق للتعرف عن قرب على 

بدر اجلاراهلل

طالب الرفاعي

إحدى اجلوائز

عبداهلل احلشاشرشود العازمي

الغرف وكذلك مجموعة كبيرة 
من االنشطة الترفيهية لألطفال 
وتأتي كلها مكملة بلمسة من 
الضيافة السويسرية اخلمس 

جنوم.
ويتمتع فن����دق ومنتجع 
موڤنبيك البدع كويت باملزج بني 
الرفاهية وفرصة امتام االعمال 
حيث يتميز باملرافق اخلمس 
جنوم واملوقع االستراتيجي 
على الساحل في منطقة الساملية 
املنطقة الس����كنية والتجارية 

االكثر رواجا بالكويت.
يبعد الفندق دقائق معدودة 
عن مطار الكويت الدولي، واقل 
من عش����ر دقائق ع����ن مركز 

الي����وم موظفو فندق  بدأ 
البدع  ومنتج����ع موڤنبي����ك 
كويت احلملة الصيفية لزيارة 
جميع الش����ركات واملجمعات 
بالكويت وذلك بقصد مقابلة 
العمالء مباشرة وشكرهم على 
دعمهم املتواصل للفندق وكذلك 
تعريفهم بالعروض الصيفية 
املمي����زة للفندق خ����الل هذه 
الطاقم  الفترة، حيث سيقوم 
املك����ون م����ن مجموع����ة من 
املوظفني واملديرين من مختلف 
االقسام بالفندق بزيارة جميع 
الش����ركات في الكويت ملدة 3 

ايام متتالية.
الفندق  ادارة  كما حرصت 
عل����ى اش����تراك اكب����ر ع����دد 
ممكن من املوظف����ني املدربني 
واملتمرس����ني لتغطية جميع 
الكويت بهدف تدعيم  مناطق 
العالقات والتواصل مباشرة 
مع العمالء واالستماع آلرائهم 
حول كيفية تطوير أداء الفندق 
مبا يتناس����ب واحتياجاتهم، 
وكذلك تعريفه����م بالعروض 
التي  الصيفية واخلصومات 
اعدت خصيصا لهم، وقد قال 
محم����د ابراهيم مدي����ر إدارة 
املبيعات والتسويق بالفندق 
التواصل  ان  املناس����بة  بهذه 
املباشر مع العمالء شيء مهم 
وأساسي جلعل الفندق دائما 
حاضرا وقادرا على تقدمي كل 

ما هو جديد ومناسب.
تبدأ العروض الصيفية هذه 
السنة بفندق ومنتجع موڤنبيك 
البدع من 1 يونيو وتس����تمر 
حتى 28 أغسطس، حيث يقدم 
الفندق خصومات كبيرة على 

الكويت للمعارض، باإلضافة 
الى قربه من اهم واكبر مراكز 

التسوق بالكويت.
يضم الفندق 306 وحدات 
سكنية تتنوع ما بني الغرفة 
الواحدة وغرفتني وثالث غرف، 
وحتى الڤيالت املؤلفة من اربع 
غرف، وكلها تطل سواء على 
الس����باحة وحدائق  حمامات 

الفندق او اخلليج العربي.
الفن����دق مرافق  كما يوفر 
عدة من بينه����ا نادي صحي 
مجهز بأحدث اآلالت الرياضية، 
سبا، ناد لألطفال، 5 حمامات 
سباحة، شاطئ خاص والعديد 

غيرها.

عروض مميزة لصيف وال أروع بالكويت

»صيفك أحلى مع موڤنبيك البدع«

»املهندسني« تستضيف الرفاعي في أمسية عن األدب والهندسة

مستشفى السيف يطلق حملة 
توعوية لإلقالع عن التدخني

أعلنت مديرة التسويق والعالقات العامة مبستشفى السيف رزان 
الروضان عن إقامة عيادة أمراض اجلهاز التنفسي لدى املستشفى 
حملة توعوية مبناسبة اليوم العاملي لالمتناع عن التدخني وذلك في 

29 و30 مايو 2011.
وصرحت بأن احلملة تهدف الى نشر الوعي الصحي في املجتمع 

بأهمية اتباع منط حياة صحي 
وحتفيز املدخنني على اإلقالع من 

التدخني ملا لها من مضار عدة على 
الفرد ومن حوله، حيث يعتبر من 

العوامل الرئيسية لإلصابة بسرطان 
وأمراض الرئة وأمراض القلب 

والشرايني وهو من العادات السيئة 
األكثر شيوعا في العالم.

وذكرت الروضان انه سيتم تقدمي 
استشارات طبية مجانية مع استشاري 

امراض اجلهاز التنفسي د.عبدالعزيز 
مقيم كفحص التنفس السريع 

والكشف عن امراض النوم املزمنة.
يذكر ان مستشفى السيف عضو في مجموعة شركات املتحدة 

للخدمات الطبية ويعد من ابرز املستشفيات الرائدة على مستوى 
الكويت والشرق االوسط حيث يقدم املستشفى عدة خدمات 

منها: اجلراحات التجميلية وجراحة الفكني وجراحة العظام ويضم 
املستشفى مجموعة من العيادات الداخلية واخلارجية وميتاز بأن 

لديه عيادة جراحة االطفال واملناظير وعيادة املسالك البولية وعيادة 
النساء والوالدة واألشعة التشخيصية وغيرها، ويتميز بتقدميه 

خدمة عالج حاالت الطوارئ للبالغني واالطفال ويستقطب مجموعة 
منتقاة من األطباء واحملترفني في مجاالتهم.

رزان الروضان

بوستر احلملة


