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الغامن يسلم املوظف املثالي ماهيش جائزته بحضور الفهد واملنديل والبدور

السنعوسي والضبيب واملسعود والزواوي واجليران

القالف مع عدد من مسؤولي الشركة نشأت غالي »مثالي« الشؤون املالية ..وجائزة لرنا الذهيني »مثالية« الشؤون السياحية

الغامن مكرما محمد جواد األمير شيماء وشيخة وأنوار وآالء وآالء الشمالن والشميس والكندري والكوح

الغامن متوسطا الفهد واملنديل والسنعوسي والقصار

خالد الغامن مكرما اياد سويدان من العالقات العامة

أميرة جابر تتسلم جائزتها

خالد الغامن متوسطا قيادات املشروعات السياحية

يستقبل وزير االشغال العامة 
ووزير الدولة لش���ؤون البلدية 
د.فاضل صفر املهنئني بعيد الفطر 
الساعة 8:30  السعيد وذلك من 
الساعة 9:30 من صباح  وحتى 
يوم الثالثاء 14 اجلاري في ديوان 

الوزارة.

يس���تقبل النائ���ب علي 
الراشد املهنئني بعيد الفطر 
العيد  الس���عيد بعد صالة 
مباش���رة في صال���ة مرمي 
بالقادسية حيث سيقيم مأدبة 

افطار لهم بهذه املناسبة.

العام  القنصل  يس����تقبل 
العربية  جلمهوري����ة مص����ر 
السفير صالح الوسيمي وحرمه 
امله نئني بعيد الفطر املبارك اول 
ايام العيد بدار السكن مبنطقة 
الساعة 10 صباحا  بيان، بني 

و1 ظهرا.

الراشد يستقبل صفر يستقبل املهنئني الثالثاء
املهنئني بصالة مرمي

الوسيمي يستقبل امله نئني

»المشروعات السياحية« أقامت غبقتها الرمضانية وكّرمت موظفيها المثاليين

وجه نائب رئيس مجلس االدارة والعضو املنتدب 
لشركة املشروعات الس����ياحية خالد الغامن الدعوة 
ملوظفي وموظفات الشركة حلضور الغبقة الرمضانية 
الرابعة لشركة املشروعات السياحية وذلك في قاعة 
االحتفاالت الكائنة مبقر الشركة الرئيسي بالشويخ، 
وفي جو رمضاني تسوده األلفة واملودة والتواصل 
الدائم التقى الغامن بقيادات الش����ركة بحضور اكثر 
من 500 موظف من مختلف قطاعات الشركة ليلقي 
كلمت����ه التي رحب فيها باحلضور، موجها الش����كر 
والتقدير للجميع لتلبية الدعوة وسادت الغبقة روح 
االسرة الواحدة بني موظفي الشركة وقيادييها، واشار 
الغامن الى ان االدارة العليا حترص على حفظ حقوق 
موظفيها وتعمل على تهيئة املناخ املناسب جلميع 
املوظفني واتاحة الفرصة للجميع لكي يبذلوا قصارى 
اجلهود للعمل على االرتقآد مبستوى اخلدمات التي 
تقدمه����ا للزوار لتتحقق االه����داف بتضافر اجلهود 
املخلصة من ابناء الشركة، الفتا الى ان هناك العديد 

من اخلطط املستقبلية للعمل على رفع مستوى االداء 
الوظيف����ي جلميع العاملني ملا في����ه اخلير للجميع، 
وكعادة الش����ركة كل عام قام الغامن وكبار احلضور 
بتكرمي املوظفني املثاليني لعام 2010 وعددهم 27 موظفا 
وموظفة من مختلف قطاعات الش����ركة، ومت اختيار 
ماهيش س����يتارام جاديكار املوظف املثالي مبنتزه 
اخليران ليكون املوظف املثالي لش����ركة املشروعات 
السياحية لعام 2010، ومن ثم اعدت ادارة العالقات 
العامة برنامج����ا ترفيهيا وترويحيا قدمه مصطفى 
النج����ار مدير مجموعة فانتس����ي تخلله العديد من 
الفقرات منها الس����حب على جوائز قيمة والسحب 
على املسابقة الرمضانية، واستعراض التنورة املميز 
الذي قدمه الفنان شرف احمد شرف، كما قدم الفنان 
سامي شريف مجموعة من االغاني التراثية والدينية 
مع التخت الشرقي اسعدت اجلميع، وبعد ذلك دعا 
الغامن احلضور الى الغبقة الرمضانية التي اعدتها 

»ابراج الكويت«.

عروض رائعة في عيد الفطر من »كوستا ديل سول«
يقدم فندق كوس���تا ديل 
سول عروضا رائعة مبناسبة 
عيد الفطر املبارك ليجعل من 
العيد حدثا ال ينس���ى حيث 
االطاللة الرائعة على اخلليج 
العربي مع اقامة مريحة في 
الفاخ���رة  الغرف واالجنحة 
ابت���������داء م���ن 36 دينارا، 
باالضافة ال���ى بوفيه الع�يد 
ال����ذي يتميز به  الفاخ�����ر 
مطعم اوالس، اما بالنسب����ة 
الطفالنا االحب������اء فق�����د اعد 
لهم فريق العمل العديد م����ن 
املفاج�����آت املفرحة، كل عام 
واجلميع بخير. وعساك����م 

من عواده.

»مشرقية« إبداع بنسمات الشرق الساحر 
من »أمل الكويت للعطور«

العيد في »ديفاز« هدايا قيمة وأطباق غنية
عطر ساحر ابدعته 
انامل خبراء ش����ركة 
الكويت، ليرسم  امل 
لوحة اخاذة تخطف 
قلوب محبي العطور 
الش����رقية ليضف����ي 
احساس����ا ال يوصف 
من الرق����ي واالنفراد 
والتميز، يش����به هذا 
العطر موجات ناعمة 
تنس����اب في عذوبة 
لتداعب احلواس من 
خالل قارورة صممت 
اس����اطير  لتجس����د 
الس����احرة  الش����رق 
وتكمل بذل����ك اروع 
انشودة حب عزفتها 
قطرات عطر ينبض 

باجلمال ليحلق بالروح الى ما هو ابعد من حدود اخليال. 
»مشرقية« عطر من ابتكارات خبراء امل الكويت للعطور، بتركيبة 
تتسم بشاعرية توقظ االحاسيس واملشاعر، لتنشر رائحة عطر يتميز 

باالصالة، تضيف الى اجلمال اشراقا وبهاء.

اكمل مطعم ديفاز استعداداته الستقبال رواده 
خالل اجازة عيد الفطر بشعار مذاق رائع وخدمة 

سريعة.
فقد اكمل رئيس الطهاة الش����يف اللبناني وائل 
حتضير مطبخ ديفاز وتدريب فريقه ليكون جاهزا 
خلدمة الزيادة املتوقعة لزبائن املطعم مع قدوم عيد 

الفطر الس����عيد. وسيكون رواد املطعم على موعد 
يومي مع اجلوائز القيمة من هواتف نقالة وتذاكر 

سفر الى البحرين واوروبا كل ايام العيد.
واملعروف عن ديفاز متي����ز موقعه املطل على 
شارع البالجات واطباقه الغنية اضافة الى الشيشة 

الفريدة املتوافرة في الدور االول والتراس.

»مشرقية« رقي ومتيز من أمل الكويت

الشيف وائل متوسطا فريق عمل »ديفاز«


