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شركة المطاحن أقامت مخيمها الربيعي العبادي يولم لفرقة »الهيل للفنون الشعبية األردنية«

زينب أبوسيدو
أقام السفير األردني جمعة العبادي 
مأدبة عشاء تكرميا لفرقة »هيل للفنون 
الشعبية األردنية« التي شاركت في إحياء 
حفالت مهرج���ان القرين الثقافي، حيث 

قدمت عروضها على مس���رح الدس���مة، 
وأش���اد العبادي بالفرقة وما قدمته من 

فن راق.
وأشار العبادي الى ان مثل هذه الزيارات 
تزيد من أواصر احملبة واأللفة بني الشعبني 

األردني والكويتي، وأشاد مبتانة ومنو 
العالقات األردنية � الكويتية.

وبدورها شكرت مديرة الفرقة سهير 
التل السفير العبادي على دعوته الكرمية، 
وأشادت مبهرجان القرين والقائمني عليه، 

وقالت انها وفرقتها زاروا الكثير من بلدان 
العالم ولكنها لم جتد ما وجدته في الكويت 

من ألفة ومحبة.
وحضر احلفل فيصل الدرويش مدير 

ادارة التراث الشعبي وأركان السفارة.

مطعم »يويفا كافيه« يحتفل بفوز المنتخب المصري»ليزامي« يقّدم الشاي المغربي بطابع غربي

يوم ترفيهي مفتوح لقطاعات »الدفاع«
صرح رئيس نقابة وزارة الدفاع م.أحمد العنزي بأنه 
تواصال مع قطاعات الوزارة قامت النقابة باستضافة 
قطاعات الوزارة )الش���ؤون املالية � التخطيط ونظم 
املعلومات � الشؤون القانونية( بحضور كل من وكيل 
الوزارة املس���اعد للش���ؤون املالية والوكيل املساعد 
للتخطيط ونظم املعلومات، وش���ارك في تغطية هذا 
اليوم تلفزي���ون الوطن وتلفزي���ون الكويت والذي 
تص���ادف مع الذكرى الرابعة لتولي صاحب الس���مو 
األمي���ر مقاليد احلكم في البالد وال���ذي قاد بحكمته 

البالد الى بر األمان.
كما ش���ارك في اليوم املفتوح بن���ك الدم الكويتي 
وشركة عسل العويد وشركة ريد بول باالضافة الى 
الدعم املقدم من الوكالء املس���اعدين والذين تبرعوا 
بهدايا قيمة للجمهور باالضافة ايضا الى مس���ابقات 

وفقرات ترفيهية للعائالت.

احتفل مطعم ومقهى »يويفا كافيه« مبناسبة فوز املنتخب املصري 
لكرة القدم ببطولة أفريقيا للمرة السابعة في تاريخه والثالثة على 
التوالي، حيث حرص على مشاهدة املباراة النهائية حشد كبير من 
رواد املقهى الذين تفاعلوا في األجواء املميزة التي حتلى بها املقهى 
طوال أيام البطولة واألجواء احلماس���ية للمباراة النهائية نفس���ها 

والتي شهدت تفاعال كبيرا.
هذا وقامت ادارة املقهى بتقدمي كيكة حتمل علم جمهورية مصر 
العربية الش���قيقة، وقد تزينت أركان وأرج���اء املقهى بأعالم مصر 

تشجيعا ومؤازرة للفريق العربي الشقيق.
من ناحية أخرى، وفي اطار اخلدمات املميزة التي يقدمها املقهى 
الشعبي، أكد أسامة الزيد أحد مالكيه ان مطعم ومقهى »يويفا كافيه« 
يسعى للتواصل مع رواده من خالل أجوائه وديكوراته املميزة التي 
حتمل الطابع الرياضي والكروي باألخص، وتقدمي أفضل اخلدمات 
ملرتادي املقهى والتي تليق بهم، وتوفير أجواء ممتعة ملتابعة املباريات 

الرياضية املهمة.
على جانب آخر أفاد بدر دشتي مالك شركة »سوكر« للمستلزمات 
الرياضية، وهو شريك استراتيجي، بأن الشركة توفر تذاكر حضور 
جميع املباريات س���واء احمللية او الدولي���ة او البطوالت األوروبية 

للبيع لرواد املقهى.

»أوبشن« اختتم برنامجه التدريبي في برج أحمد

عام من العطاء والنجاح في »كوستا ديل سول«

اقامت شركة مطاحن الدقيق واملخابز الكويتية 
مخيمها الربيعي خالل الفترة من 28 الى 31 يناير 
املاضي والذي حضره العديد من قيادات الشركة 

وموظفيها.

وقد حضرت اللقاء رئيسة اللجنة العليا ملسابقة 
األم املثالية لالسرة املتميزة الشيخة فريحة األحمد، 
واجريت املسابقات الترفيهية وقدمت العديد من 

الفقرات التي امتعت احلضور.

افتتحت ش���ركة كويت ويند للتجارة العامة 
الفرع االول لها »كافيه ليزامي«، وذلك في مجمع 
ديسكفري بحضور املدير العام عبداهلل اخلشتي 
ومدير العمليات هشام احلمومي، وبحضور عدد 
من االسر الكويتية واجلاليات العربية واالجنبية 

وعدد كبير من احلضور واملدعوين.
يتميز كافيه ليزامي بالقهوة االيطالية الفريدة 
من نوعها والتي تقدم بني يدي محبيها من منشئها 
االم ايطالي���ا، كما ينفرد الكافية بتقدمي الش���اي 
املغربي والذي يقدم الول مرة في الكويت في املقاهي 

ذات الطابع الغربي، ويتميز كافيه ليزامي بجمال 
ديكوره ورقة تصميمه حيث يعطي ايحاء خاصا 
وانطباعا لدى العميل عند دخول املقهى بأنه في أحد 
ضواحي فرنسا، حيث جمال الديكور والتصميم 
واالستمتاع بانغام املوسيقى الفرنسية مما يوحي 

بالهدوء والراحة واالسترخاء داخل املقهى.
ويوفر »كافيه ليزامي« خدمة شاملة لزيائنه 
منذ دخولهم املقهى حتى املغادرة، وقد رعى احلفل 
اح���دى الفروع التابعة للش���ركة وهي »ايجمس 

لأللعاب«، كذلك رعى احلفل مركز سلطان.

اختتم معهد أوبشن للتدريب األهلي برنامجه 
التدريبي »تخطيط ومراقبة جودة االنتاج من خالل 
منظور املعايير الدولية« ومبشاركة 17 متدربا من 

الهيئة العامة للصناعة في برج أحمد.
وألق���ى املدرب د.عب���داهلل عيس���ى النوفل 
البرنامج التدريبي ش���ارحا مح���اوره والالفت 
لالنتباه األسلوب املميز املستخدم في البرنامج، 
حيث تخللت البرنامج ورش عمل وعرض أفالم 

حتاكي مضمونه وترك املجال للمشاركني في ادارة 
البرنامج مم���ا أضفى املتعة املمزوجة باملعارف 
املتنوعة خالل عرض مفاهيم أساسية عن الضبط 
الشامل للجودة كأسلوب إلدارة اجلودة، كما مت 
شرح التطور التاريخي للجودة كما مت التطرق 
ال���ى املواصفات القياس���ية الدولية في اجلودة 
االيزو 9000:2000، وفي ختام البرنامج مت تقدمي 

الشهادات للمشاركني.

مبناسبة نهاية 2009 ومرور عام على انطالقة فندق كوستا ديل 
سول الناجحة واملتميزة في السوق السياحي الكويتي التنافسي، 
ولسنة من اجلهد واملثابرة والنجاح من قبل موظفي واداريي الفندق، 
قام املدير العام للفندق رش���يد هالل بتقدمي شكره وتقديره لكل 
العاملني واملوظفني واالداريني على جهودهم املبذولة في اجناح الفندق 

وتقدمي كل ما لديهم من جهد وهنأهم على عطائهم الدؤوب.
وكعادته ربع السنوية قام بتوزيع مكافآت تشجيعية جلميع 
موظف���ي الفندق متطلعا الى املزيد م���ن العطاء في العام اجلديد، 
ولتأخذ هذه املنش���أة الراقية بخدماتها الفندقية املميزة مكانتها 

التي تستحقها داخل السوق السياحي الكويتي.

رئيس العالقات العامة في شركة املطاحن بدر اخلضر مكرما الشيخة فريحة األحمد

عبداهلل اخلشتي يقطع كيكة احلفل

أسامة الزيد وحسني الزيد وبدر دشتي وفرحة كويتية بفوز مصر

مشاركات رفعن أعالم الكويت

م.أحمد العنزي مع بعض املشاركني

السفير جمعة العبادي مع بنات فرقة الهيل الشعبية األردنية

فقرة ترفيهية مبشاركة الشخصيات الكارتونية

مشاركة كويتية

صورة تذكارية للمشاركني في البرنامج التدريبي

بدر اخلضر متابعا أنشطة املخيم

مسابقات وهدايا للحضور

رشيد هالل


