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 »Service Hero« كاريبو كوفي« تفوز بجائزة«

لتقديم أفضل خدمات الكوفي شوب 

ختام مهرجان الرياضة للجميع العربي في مصر

فنادق »كويت كونتيننتال« تحتفي بموظفيها

القيم���ة في املس���ابقات والتي 
س���اهمت في بعضها مشكورة 
الشركات التي رعت احلفل أيضا 
الهزمي وقرطبة  ومنها شركات 
وكوكاكوال ومت شكرها جميعا 
ملساهمتها الكرمية، وفي نهاية 
احلفل قام املدير العام بتسليم 
املكافأة السنوية وهي راتب شهر 
جلميع املوظفني بالفندق بناء 
على تعليم���ات رئيس مجلس 

االدارة.

جلموع املوظفني وعائالتهم التمتع 
بفقرات احلفل املتنوعة واملشوقة 
وخاصة فقرات الساحر ومسابقات 
األطفال والكبار أيضا مما أضفى 
روح البهجة والسرور على احلفل 
ومن بني الفقرات املميزة واجلديدة 
باحلفل انه مت االحتفال بأحدث 
عروس���ني بالفندق ومت زفافهما 
باحلفل وتلقيا التهاني والهدايا 
من قبل الفندق وهنأهما اجلميع، 
كما مت تق���دمي اجلوائز والهدايا 

أقامت إدارة ش���ركة فنادق 
كوي���ت كونتيننت���ال كعادتها 
حفلها السنوي ملوظفي الفنادق 
وعائالتهم لتعزيز والء موظفيها 
واب���راز دورهم ف���ي النهوض 
بالعمل وجناحه، وقد أقيم احلفل 
بصالة اجلاردينيا بفندق كويت 
كونتيننتال، ومت افتتاح احلفل 
بكلمة مدي���ر عام الفندق كمال 
الدين حسني والذي أوضح مدى 
الذي شهده  التطور والتوسع 
الفن���دق كما أثنى على اجلهود 
املبذولة من قبل املوظفني خالل 
عام 2010 وخص بالذكر عددا من 
املوظفني القدامى ملن مر عليهم 
بالفندق 15 عاما وأكثر والذين 
ساهموا في رفعة الفندق وتطوره 
على مدى السنني املاضية وقد مت 
تكرميهم باحلفل وتقدمي الهدايا 
لهم، وقد شكر كمال حسني أيضا 
جميع موظفي الفندق ملا قدموه 
خالل عام 2010 مما كان له األثر 
في احملافظة على مبيعات العام 
املاضي مبتوسط نسبة إشغال 
68% على مدار العام بالرغم من 
املنافسة الشديدة وظهور العديد 

من الفنادق اجلديدة.
وقام كمال حس���ني بتكرمي 
محمد كمال املدير املالي للفندق 
املثالي لشهر  القس���م  كرئيس 
ديسمبر 2010، وكذلك املوظفان 
ميرا وكرمي ثم ختم كلمته متمنيا 

تفخر شركة امتيازات الساير ممثل كاريبو كوفي 
 Service« بإعالنها عن فوز كاريبو كوفي بجائزة
Hero« لتقدمي أفضل خدمات الكوفي شوب لعام 
2010. ففي احتفالية مميزة في 9 يناير 2011 تفوقت 
كاريبو كوفي على 29 مرشحا أخر للفوز باملركز 

األول في هذه املسابقة. 
وقد صرح حمد مساعد الساير العضو املنتدب 
لشركة امتيازات الساير بهذه املناسبة قائال: نحن 
ال نعمل في قطاع املقاهي فحس���ب، بل في قطاع 
املقاهي القائمة على خدمة الناس. فعمالؤنا يعيشون 
جتربة مميزة بتصدرهم لقائمة أولوياتنا، ونحن 
نركز على تق���دمي األفضل لهم دائما من خدماتنا 
املميزة ومنتجاتنا ذات اجلودة العالية. واضاف 
قائال: الفوز بهذه اجلائزة اليوم هو شرف كبير لنا 
خاصة انها مقدمة من »Service Hero« املتخصص 
في حتليل معايير اخلدمة للشركات. اجلائزة التي 
تس���لمناها اليوم هي نتاج العمل اجلاد الدؤوب 
جتاه عمالئنا لنقدم أفضل جتربة ممكنة لهم. نحن 

اليوم نشعر بتقدير عمالئنا من خالل تصنيفنا 
باملرتبة األولى لفئة تقدمي أفضل خدمات الكوفي 
شوب، ما يعد دليال على اختيارنا لالستراتيجية 
الصحيحة القائمة على مبدأ »العميل اوال دائما«. 
وها نحن نحصد ه���ذه اجلائزة بالنيابة عن كل 

فرد من افراد فريقنا.
وقد صرح بول���س يونس، املدير العام قائال: 
»هذه اللحظة هي تتويج لروح املثابرة، والتصميم 
والتأكيد على مغادرة ضيوفنا لكاريبو كوفي وهم 
في غاية الرضا عن ج���ودة منتجاتنا وخدماتنا 
ومتيزه���ا. فكل فرد من أف���راد الفريق يعمل يدا 
بيد مع اآلخر لبلوغ هذا املستوى من التميز في 
اخلدمة.  إن اقتران جودة قهوتنا الفريدة باخلدمة 
املمتازة كان عامال حاسما في منو كاريبو كوفي 
وشعبيتها املتزايدة. فما الشهرة والتقدير اللذان 
حظينا بهما اليوم سوى نتيجة طبيعية لنجاحنا 
في تنفيذ رؤيتنا ورسالتنا التي قطعنا على أنفسنا 

عهدا بالتزامنا بها.

»Service Hero« لقطة تذكارية مبناسبة حصول كاريبو كوفي على جائزة

تكرمي أحد املشاركني

..ودرع تكرميية ألحد أعضاء الوفود

لقطة تذكارية للمشاركني في املسابقة

جانب من التكرمي

متابعة من احلضور لفقرات احلفل

مشاركة من اجلميع بقطع كيكة احلفل

كمال حسني مكرما املوظف املثالي رئيس القسم املالي محمد كمال

احلضور يتابعون فقرات احلفل

اختتمت بجمهورية 
مصر العربية انش���طة 
مهرجان الرياضة للجميع 
العربي والذي اقيم برعاية 
االحتاد العربي للرياضة 
للجميع بالتنس���يق مع 
االحت���اد املص���ري في 
ديسمبر املاضي مبشاركة 
الدولة العربية االعضاء 
بحضور رئيس املجلس 
القوم���ي للرياضة في 
مصر وتخلل حفل اخلتام 
مسابقات في ألعاب كرة 
السلة والطائرة والطاولة 
الترويحية  وااللع���اب 
والترفيهي���ة وتوزي���ع 
الهدايا والدروع التذكارية 

بني الوفود املشاركة.

روضة الجمان احتفلت بيوم الشرطة العربية
حتتفل الدول العربية وشعوبها 
كل عام بيوم الش����رطة العربية، 
وقد اتخذ هذا الي����وم رمزا لهذه 
الفئة من الن����اس الذين يعملون 
على حتقيق رسالة األمن لدولهم 

ومجتمعاتهم.
من هذا املنطلق اقامت روضة 
اجلمان حفال الحي����اء هذا اليوم 
وتكريسه وش����كر هذه الفئة من 
الناس عن طريق تشجيع اطفال 
الروض����ة م����ن اوالد وبنات على 
ارتداء زي رجال الشرطة، وذلك 
باشراف مديرة الروضة صبيحة 
اخلليفة ومعلمات الروضة الالتي 
بذلن جه����ودا متميزة في االعداد 
اليوم واس����تضافت  الجناح هذا 
الروضة عددا من رجاالت الشرطة 
والدوريات وتخلل احلفل العديد من 
الفقرات ، مثل صيحة الوطن واداء 
متثيلية عن دور الشرطة والعديد 

االطفال هم جيل املستقبل ويجب 
علينا توعيتهم بالدور الكبير الذي 
يقوم به رجال الشرطة في مختلف 

االدارات.

على دورهم ف����ي تفعيل العملية 
التعليمية. وب����دوره قال املالزم 
اول عثمان الغري����ب من االعالم 
االمن����ي اننا في اخلدمة دائما الن 

عمر الطفل واس����تعراض دورية 
الشرطة بش����كل جعل هذا اليوم 
عند االطفال حدثا ال ينسى ابدا، 
وكرمت االدارة املشاركني وشكرتهم 

من املس����ابقات التي اثرت اليوم 
وزادت من بهجة االطفال، حيث قام 
رجل الشرطة محمد العجمي بشرح 
دور الشرطة بأسلوب يتناسب مع 

مديرة الروضة صبيحة اخلليفة تكرم الزميل مشاري العلوشمحمد العجمي يتسلم درعا تكرميية من إدارة الروضة

براعم »اجلمان« ارتدوا مالبس الشرطة في يوم الشرطة العربية


