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»كونتيننتال« احتفى بـ»أحباء مصر«

أقام���ت إدارة فندق كوي���ت كونتيننتال حفل 
غداء للوفد النسائي املصري الذي يضم عضوات 
جمعي���ة أحباء مصر وبع���ض فنانات وعقيالت 
بعض وزراء مصر الس���ابقني وسيدات املجتمع 
وبع���ض اجلمعيات األهلية الالئي يزرن الكويت 
مشاركة منهن في احتفاالت العيد الوطني وعيد 
التحرير ويقمن بالكونتيننتال س���ويت، حيث 
رحب كمال حسني مدير الفندق بالضيوف ومتنى 

لهن اقامة سعيدة.
تخلل احلفل بعض فقرات الس���يرك املصري، 

وفي ختام احلفل قام مدير الفندق كمال حس���ني 
بتسليم درع تذكارية لإلعالمية تهاني البرتقالي 
رئيسة جمعية أحباء مصر والفنانة القديرة رجاء 
اجلداوي، والفنانة ندا بس���يوني والفنانة ناهد 
يسري وس���كينة السادات وحرم وزير الداخلية 
املصري الس���ابق ليلى األلف���ي، كما مت تكرميهن 
ايضا ومت تق���دمي هدايا تذكارية لألعضاء ثم قام 
اجلمي���ع بتقطيع كيكة احلفل، وش���كرت تهاني 
البرتقال���ي وأعضاء الوفد إدارة الفندق على هذه 

املبادرة الطيبة وكرم الضيافة.

.. ومشاركة في قطع كيكة احلفل

.. وصورة للذكرى احلى صورة

شيخة وناصر وعبدالعزيز وحمد فيصل الهاجري

وفد »أحباء مصر« يكرم كمال حسني بدرع تذكارية

دينا غزالي

مشاركة مميزة أصغر طفلة شاركت في االحتفال أسرة مشاركة

الشيف وليام تان يقلب الطعام متعة تذوق األطعمة الشهية مبطعم الزعفران

كمال حسني يسلم الفنانة رجاء اجلداوي درعا تكرميية

.. والنقيب الصغير يحمل علم الكويت

فرقة دامي السيف تقدم عروضها عند مدخل املدينة الترفيهية

مشاركون ارتدوا أعالم الكويت

جولة بالقطار في أرجاء »الترفيهية«

أبناء الهاجري
 احتفلوا باألعياد 

الوطنية
ش���اركت ش���يخة وناصر 
وعبدالعزي���ز وحم���د فيصل 
الهاجري في االحتفال باألعياد 
الوطني���ة من خ���الل ارتدائهم 
املالب���س امللونة بأل���وان علم 
الكويت ومن خالل مشاركتهم 
ايضا مبهرجان »تعالوا شاركونا 
أقيم  الذي  في تلوين علمن���ا« 
مبناس���بة عيد حترير الكويت 
والعيد الوطني، والتقطوا الصور 

التذكارية بهذه املناسبة.

دينا غزالي مديرة للعالقات العامة والتسويق
 في »موڤنبيك الكويت« ـ المنطقة الحرة

عبق الشرق األقصى بمطعم الزعفران في فندق أتالنتيس بالنخلة جميرا

يقلب الطاهي احملترف وليام تان، من مطعم الزعفران 
الواقع في فندق اتالنتيس بالنخلة جميرا، لطعام في »ووك« 
من الوصفات التقليدية السنغافورية خالل معرض اخلليج 
لالغذية »جلفوود« 2010، احد اكبر االنشطة التجارية العاملية 
التي جترى حالي����ا في دبي، واملختص����ة بقطاع االطعمة 

واملشروبات.
ويشكل عرض الطهي جزءا من االنشطة التي يشهدها 
جناح »تيستي سنغافورة« في املعرض حيث يقوم الطاهي 
تان باستخدام منتجات غذائية فريدة وأصلية ومتنوعة من 

25 شركة عارضة في اجلناح السنغافوري.
كما يش����هد معرض هذا العام التمثيل االكبر للشركات 
السنغافورية حتت العالمة التجارية »تيستي سنغافورة« 

التي جرى اطالقها في العام 2004، وتنظم هذه املش����اركة 
مؤسس����ة س����نغافورة الدولية IE Singapore وهي وكالة 
حكومية للتجارة والصناعة، تروج للتجارة بني الشركات 
السنغافورية والعالم، بالتعاون مع احتاد مصنعي االغذية 
في سنغافورة، وتقول مؤسسة سنغافورة الدولية ان الزيادة 
في عدد املشاركني تأتي في اعقاب النمو في صادرات االغذية 
واملش����روبات الى منطقة اخلليج، والتي تبلغ قيمتها اآلن 

نحو 291 مليون دوالر سنغافوري.
وقال ليم بان هو، مدير املجموعة ملنطقة الشرق االوسط 
وافريقيا في مؤسس����ة س����نغافورة الدولية: »بات املطبخ 
السنغافوري التقليدي اكثر شهرة على نحو متزايد في جميع 
انحاء العالم في ضوء انتشار املطاعم من جنوب شرق آسيا 

وزيادة شعبيتها«، واضاف: »في دبي على سبيل املثال، فإن 
العديد من فنادق ال�5 جنوم تقدم اآلن املطبخ السنغافوري 
في مطاعمها مبا في ذلك مطعم بيبر كراب في فندق غراند 
حياة، ومطعم الزعفران في اتالنتيس، وآسيانا في رافلز«. 
ووفقا للطاهي تان فإن النكهات السنغافورية التي يحبذها 
املستهلكون خالل العام 2010 في الشرق االوسط هي النكهات 
احلارة، واحللوة احلامضة، مش����يرا الى ان االطباق االكثر 
شعبية في مطعم الزعفران هي الكاري الكسا، والسلطعون 
احلار مع املانتو املقلي، وكعكة اجلزر املقلية، وقال: »جديدنا 
في املطعم هو طبق ايكان بانغانغ، الذي يتألف من السمك 
امللفوف بأوراق املوز مع صلصة سامبال احلارة، وهو طبق 

اثبت حضورا وشعبية في اوساط زبائننا العرب«.

الكويت، كل هذه السنوات املاضية، وأود ان أشكر 
اجلميع الذين ساعدوني على تطوير مسيرتي، وأنا 
بالتأكيد أتطلع ملزيد من التحديات وأخذ فندقي 

الى وسائل جديدة من النجاح.
مبروك يا دينا ومنها لألعلى.

انضمت دينا غزالي الى فندق موڤنبيك الكويت 
منذ 3 سنوات، وضمن هذه الفترة الزمنية احملدودة 
ثبت إلدارة الفندق ان أداءها في عملها مميز وعلى 

درجة عالية من الكفاءة.
بدأت حياتها املهنية كمسؤولة للمبيعات في 
فندق موڤنبيك الكويت - املنطقة التجارية احلرة، 
بعد ان قضت نحو عامني كانت دينا على استعداد 
التخ���اذ اخلطوة التالية لها في مس���يرتها ألنها 
ش���عرت بأن لديها اخلبرة التي تكفيها في قسم 
املبيعات، ومع دراس���تها في مجال التسويق في 
جامعة اخلليج للعلوم والتكنولوجيا متكنت من 
حتقيق نتائج الفتة للنظر. وأخذت دينا خطواتها 
األولى باعتبارها منسقة العالقات العامة في اوائل 
عام 2008، عندها بدأت في حتقيق جناح ملحوظ 
في الفندق بدأ بالدخول في مستويات جديدة من 
خالل اجلهود التي تبذلها. سنة 2008 كانت ذروة 
صناعة الضيافة، وكانت املنافسة قوية جدا، وألن 
2009 كان صعب���ا جدا في ظل األزمة املالية التي 
لعبت دورا كبيرا في احلد من القدرة على العمل في 
إطار امليزانيات املعدلة، فقد كانت دينا قادرة على 
عبور هاتني الفترتني وواجهت حتديا لها وأثبتت 
انها قادرة على االبتكار واإلبداع في كل الظروف، 

فأصبحت دينا رصيدا يضاف الى الفندق.
وقالت دينا: »يسعدني العمل مع فندق موڤنبيك 

»المشروعات السياحية« احتفلت باألعياد 
الوطنية في المدينة الترفيهية

نظمت ش���ركة املش���روعات 
السياحية العديد من االحتفاالت 
مبناس���بة العيد الوطني ال� 49 
وعيد التحري���ر ال� 19 للكويت، 
وفي مدين���ة الكويت الترفيهية 
أحد مرافق الشركة أعدت املدينة 
الترفيهي���ة برنامج���ا ترفيهيا 

وترويحيا لزوارها.
الترفيهية  املدينة  كما قدمت 
هديتها لزوارها في هذه املناسبة 
وهي عبارة عن منح تذكرة دخول 
مجانية لكل زائر يشتري تذكرتني 
باإلضاف���ة الى منح ثالث ألعاب 
مجاني���ة لكل زائر وخصم %50 
على أربع ألعاب ذات الرس���وم 

داخل املدينة الترفيهية.
من جهته، قال مدير العمليات 
واألنشطة في شركة املشروعات 
السياحية أنور النصف ان املدينة 
الترفيهية استقبلت زوارها طوال 
العطلة من الساعة احلادية عشرة 
صباح���ا حتى احلادية عش���رة 
مساء، وأضاف النصف: شاركت 
ف���ي برنامج االحتف���االت فرقة 
دامي الس���يف الشعبية للعرض 
والسامري، باإلضافة إلى مشاركة 
السيرك الروسي بعروضه وفقراته 
الشيقة واملتميزة، وكذلك قدمت 

املتنوعة  فرقة لألطفال فقراتها 
مع الشخصيات الكرتونية وكذلك 
فقرة الساحر كما قدمت املسابقات 
ووزع���ت اجلوائز والهدايا التي 
رصدتها إدارة املدينة الترفيهية 

لزوارها.
إدارة  ان  الى  النصف  وأشار 
املدينة الترفيهية س���وف تقدم 
العديد من البرامج واألنش���طة 
والع���روض خالل مارس والتي 
س���يعلن عنها الحقا في جميع 
وسائل اإلعالم، ومتنى النصف 
للزوار قضاء يوم ممتع في املدينة 

الترفيهية.

أنور النصف

اعلنت مسابقة معرض الكويت العلمي اكبر مسابقة علمية تنظم 
ف���ي الكويت والتي تضم اكثر من 150 مدرس���ة ع���ن الطالب الذين 
سيتنافس���ون للفوز باجلائزة الكبرى ل� »أفضل 100 مشروع« امام 
جلنة التحكيم ملعرض الكويت العلمي واملكونة من ستة خبراء في 
مج���االت العلوم والرياضيات خالل يومي 4 و5 مارس، وس���تعلن 
اللجنة عن اسماء الفائزين خالل احلفل اخلتامي الذي سيعقد يوم 

السبت 6 مارس في قاعة سلوى صباح األحمد.

أسماء الفائزين بمسابقة معرض الكويت العلمي 6 الجاري


