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في إطار خطتها لتوس���يع رقعة نش���اطاتها، ووفقا 
إلستراتيجيتها القاضية بتحقيق أقصى سبل التعاون 
والنشاط مع اجلامعات واملدارس والشركات..إلخ، شاركت 
عيادة اإلنترناشيونال كلينك بالتنسيق مع كلية الهندسة 
والبترول مبعرض أسبوع الصحة، وذلك حتت رعاية 

عميد كلية الهندسة والبترول د.حسني اخلياط.
وحرصت اإلنترناشيونال كلينك على تفعيل اخلدمات 
الطبية غير املس���بوقة في الكويت من منطلق حرصها 
على صحة وسالمة اجلميع ورغبتها في توفير النصائح 
واإلرشادات السليمة لألفراد واملؤسسات، قامت العيادة 
خالل هذه املش���اركة بتقدمي خدم���ة فحص ضغط الدم 
والس���كر للطالب والزوار وتوافد عدد كبير من الطالب 
والزوار على جناح اإلنترناشيونال كلينك بقصد االستفادة 
من خدمات العيادة وقام الطاقم الطبي املرافق للعيادة 
املجهز بأحدث األدوات والتقنيات بتقدمي االستش���ارات 
الطبية والنصائح لرواد املعرض حول كيفية احملافظة 
على الصحة، وكما قيل »دره���م وقاية خير من قنطار 

عالج«.
وأوضحت مديرة التسويق والعالقات العامة رحيمة 
عبداهلل ان الهدف من املعرض هو نشر الوعي الصحي 
ومتابعة آخر التطورات التكنولوجية في املجال الطبي 

الذي تسعى العيادة لتوفيره للشريحة املعنية.
واجلدي���ر بالذكر ان عيادة اإلنترناش���يونال كلينك 
هي احدى الش���ركات التابعة للشركة املتحدة للخدمات 

الطبية.

احتفل الزميل محمود محمد عبدالرحيم بزفاف جنله 
الزميل أحمد على اآلنسة ضحى محمود بحضور األهل 

واألصدقاء الذين شاركوا العروسني فرحتهما، ومتنوا 
لهما حياة سعيدة. ألف مبروك وبالرفاء والبنني.

بحضور ممثلني عن وزارة التجارة وحماية املس����تهلك 
وجمهور غفير من العمالء قامت »بست اليوسفي« لاللكترونيات 
بإجراء سحبها الثاني لألسبوع الثاني على التوالي اخلاص 
مبهرجان الربح الكبير الذي أطلقته لربح 100 قسيمة شرائية 
بقيمة 100 دينار لكل منهم ولربح جائزة املهرجان الكبرى 

وهي عبارة عن قسيمة شرائية بقيمة 1000 دينار.
كان عمالء »بس����ت اليوسفي« قد تأهلوا للربح مبنحهم 
كوبونا للمشاركة في السحوبات األربعة نظير كل 50 دينارا 
من قيمة مش����ترياتهم خالل املهرج����ان، وقد مت االعالن من 
قبل عن 25 رابحا حصلوا على قس����ائم شرائية بقيمة 100 
دين����ار وجاءت نتائج الس����حب الثاني الذي مت في معرض 
»بست اليوس����في« بحولي الكائن في شارع تونس والذي 
توج 25 رابحا آخرين لقسائم شرائية بقيمة 100 دينار لكل 

رابح هم:
نورا اياد 1231، صبري اس����ماعيل 474، رمش بابو 1414، 
ميرس����يديتا 197، رمي احلو 1244، أكرم محمد 1420، فيصل 
210، محمد سمير 1023، أليما 53، راشد 338، سعاد العنزي 
1448، محمد علي 371، علي صالح 238، امرام ش����يخ 985، 
اوينج فاجنبني 45، عادل 777، شبذا حسني 64، العنود 741، 
سمير 671، منى احلربي 451، سيده ارسنت 399، عادل املراد 

631، صالح 1142، شاهني عبداخلالق 1347، عالية 460.
ف����رص الربح لم تنته بعد حيث م����ازال هناك املزيد في 
السحبني القادمني على 50 قسيمة شرائية بقيمة 100 دينار 
وللس����حب الكبير على قسيمة شرائية ال� 1000 دينار التي 
تأهل لها تلقائيا من لم يحالفهم احلظ في الس����حبني األول 
والثاني فهي بانتظار مش����اركتهم فيها لتكونوا على موعد 
أكيد للربح، كلما اشتريتم أكثر من »بست اليوسفي« زادت 

فرصتكم للربح في السحوبات القادمة.

فحوصات لرواد أسبوع الصحة

العروسان أحمد محمود وضحى محمود

جانب من عملية السحب

جناح إنترناشيونال كلينك في املعرض

»اإلنترناشيونال كلينك« ترعى أسبوع 
الصحة في »الهندسة والبترول«

أحمد وضحى احتفال بزفافهما

25 رابحًا جديدًا في السحب 
الثاني لـ »بست«

مبارك الفهد يدخل القفص الذهبي
يتشرف الش���يخ فهد صباح الناصر الصباح وأوالده 
بدعوة رج���ال الصحافة واإلعالم وأه���ل الكويت الكرام 
مس���اء اليوم األربعاء عقب صالة املغرب بديوان الشيخ 
فهد الصباح مبنطقة األندلس ق10 ش 20 مقابل الدائري 
اخلامس مبناسبة عقد قران جنله الشيخ مبارك الفهد على 
كرمية إحدى األسر الكويتية، 
وأكد الشيخ صباح الفهد األمني 
العام لنادي الصيد والفروسية 
وشقيق املعرس ان الدعوة عامة 

للجميع.

الشيخ صباح الفهد

ملستشفى الراشد )الرائد األول 
لرعاية العائل���ة( تقديرا منها 
ملجهوداتنا في إجناح معرض 

الوظائف 2011.

أنت����م فل����ن نتأخر ع����ن تلبية 
طلباتكم اخلارجية كما عودناكم، 
وسنزين سفركم العامرة مبا لذ 
وطاب من املأكوالت التي تناسب 

أجواء العيد ورأس السنة.

شهد اجلناح اخلاص مبستشفى 
الراشد إقباال ش���ديدا من قبل 
اجلمه���ور. وتقدمت ش���ركة 
الوظائف مبنح شهادة تقدير 

لعيد املي����الد املجيد )بوش دو 
نوال(.

وإذا أردمت االحتف����ال بعي����د 
امليالد وبليلة رأس السنة على 
طريقتكم وفي مكان تختارونه 

من منطل���ق خطة التطوير 
التي يتبعها مستشفى الراشد 
العائلة،  الرائ���د األول لرعاية 
قام مستش���فى الراشد برعاية 
معرض الكويت الدولي »معرض 
الوظائ���ف 2011«، حتت رعاية 
وزير الدولة لش���ؤون مجلس 
الوزراء وبحضور رئيس ديوان 
اخلدمة املدنية عبدالعزيز الزبن 
ووكيل دي���وان اخلدمة املدنية 
القناعي  الرومي ومروة  محمد 
مسؤولة املعرض. وقد حضر 
املعرض د.مها بالل نائبة املدير 
الطبي واستشارية ورئيسة قسم 
األشعة التشخيصية ود.حنان 
الطبي  املدير  مخلوف نائب���ة 

ورئيسة قسم املختبر.
كما حضر ممثلون من قسمي 
التس���ويق واملوارد البشرية، 
الفترة  حيث كان املعرض في 
من 13 الى 15 ديس���مبر بأرض 
املع���ارض الدولية مبش���رف، 
وقمنا بعرض خدماتنا وإجراء 
فحوصات الضغط والس���كر 
للس���ادة زوار املع���رض، كما 

كما عودكم دائما فندق سفير 
انترناشيونال باستعداده لتوديع 
سنة واستقبال سنة جديدة وقد 
العم����ل بالتجهيزات  قام فريق 
الالزمة لعيد امليالد وقدوم سنة 
2012 لتزيني جميع مرافق الفندق 
ووضع شجرة امليالد لكي تستمتع 
مع العائل����ة واألصدقاء بأجواء 
العيد كما جهز مطعم سي بريز 
املطل على أجمل منظر في الكويت 
وهو اخللي����ج العربي ان يقدم 
لزبائنه أشهى املأكوالت العربية 
واألجنبية باالضافة لقسم خاص 
للمأكوالت اإليطالية والسوشي 
وخدمة راقية، فقد قررت ادارة 
فندق س����فير انترناشيونال ان 
جتعلها م����ن ذكرياتكم التي ال 

تنسى.
كما س����تكون هناك عروض 
الغرف واألجنحة،  خاصة على 
أما في بهو الفندق فهناك أرقى 
األجواء في مقهى اإلسبريسو مع 
البيانو الذي يشدو بأحلى األنغام 
وأشهى ما يقدمه لك الشيف من 
مأك����والت خفيف����ة واحللويات 
وخصوصا قالب الكيك اخلاص 

محمد الرومي في جناح مستشفى الراشد

فريق سفير انترناشيونال.. واستعدادات رائعة لالحتفال باألعياد

مستشفى الراشد رعى معرض الوظائف

احتفاالت األعياد في »سفير إنترناشيونال« ذكريات ال تنسى

مع استعداد اجلميع لالحتفال مبوسم األعياد لهذا 
العام، تقدم فنادق ماريوت للعائالت فرصة االستمتاع 
بأجمل أوقات العطالت مبناسبة العام اجلديد من خالل 

عروض مذهلة غنية بالطعم والتميز.
ألولئك الذين يبحثون عن أجواء مفعمة بروح االحتفال 

والبهجة في أعياد نهاية السنة، ويستمتعون بجميع 
حلظات احتفالهم مع شجرة عيد امليالد، فإنه ميكن 
لهم اآلن ان يحظوا بهذه األجواء املتميزة في الدور 
الثاني من كورت يارد ماريوت في مدينة الكويت، 

وجلعل االحتفال غنيا بالذكريات السعيدة واألوقات 
اجلميلة، ميكن للزوار والضيوف ان يختاروا 

مكانهم املفضل في مطعم األتريوم يوم 25 اجلاري 
واالستمتاع بأطايب اختياراتنا التي مت إعدادها على 
مائدة الطعام والبوفيه املفتوح الذي يستقبلكم في 

هذه املناسبة اخلاصة. وميكن كذلك إضافة ملساتكم 
الشخصية على احتفالكم مع كيكة امليالد احملضرة 

خصيصا، وكذلك املعجنات اخلاصة باملناسبة وكوكيز 
الزجنبيل التي تقدم في كافيه تيراميسو والوجن 

اتريوم ليكون بإمكان اجلميع ان يأخذوا معهم 
اختيارهم املفضل منها.

وعن هذه العروض املتميزة يقول جورج عون، 
املدير العام لفنادق ماريوت الكويت: »تعتبر أعياد 

رأس السنة امليالدية من أكثر املناسبات التي يبحث 
فيها الناس عن التميز واألجواء االحتفالية البهيجة 
واجلميلة لقضاء أوقات تبقى من الذكريات اجلميلة 

بالنسبة لهم. ويسعدنا هنا أن نقدم لزوارنا وزبائننا 
فرصة متميزة أعددناها لهم بطريقة خاصة متنحهم 

أجواء احتفالية راقية ومتميزة لهم ولعائالتهم 

وأصدقائهم«. وزيادة على ذلك، فإن جي دبليو 
ماريوت، يقدم »برانش« خاصا بأعياد امليالد في مطعم 
ال براسيري مع تشكيلة خاصة من أشهى األطباق التي 

تضم الديك الرومي املشوي وقائمة مأكوالت خاصة، 
وذلك يوم 25 ديسمبر. وتقدم كافيه رويال لزوارها 

كيكات يول لوغ اخلاصة باالحتفال وكذلك فطائر 
النعناع والبودينغ وغيرها الكثير ليتمكن كل زائر من 

ان يحمل معه الى بيته ذكرى جميلة وسارة.
»باسم جميع موظفي وفريق العمل في فنادق ماريوت 

الكويت، نتمنى للجميع مناسبة احتفالية سعيدة 
واننا نتطلع الستقبالكم لنقدم لكم روائع عروضنا 

اخلاصة«.
وجدير بالذكر ان هذه العروض اخلاصة من ماريوت 

الكويت صاحلة ليوم 25 ديسمبر 2011.

احتفاالت مميزة في »ماريوت الكويت«


