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 اجتمع مديرو تدبير الغرف لفنادق الكويت 
مؤخرا في فندق املنشــــر روتانا تلبية للدعوة 
التــــي وجهت إليهم من مديــــر تدبير الغرف في 
فندق املنشر روتانا ماهر خضر.  وكانت املبادرة 
من الســــيد خضر للدعوة إلى هــــذا اللقاء الذي 
أجمع كل احلضور على أهميته وضرورة انعقاده 
بشكل دوري.  و قد استهل االجتماع الذي أقيم 
في فندق املنشــــر روتانا بكلمة ترحيبية ألقاها 
خضر للحاضرين اســــتعرض فيها أبرز نقاط 
أجندة العمل التي ستناقش في االجتماع والتي 
تهدف إلى تطبيق برامــــج جديدة تخدم البيئة 
باإلضافة إلى زيادة التعاون املشترك بني الفنادق 
من نواٍح متعددة.  كما تطرق االجتماع أيضا إلى 
بحث التحديات التي تواجه إدارات تدبير الغرف 
في القطاع الفندقي في الكويت وســــبل حلول 
بعض املشــــكالت املتعلقة بتدوير املواد خلدمة 

البيئة باإلضافة إلى وضع أسس مشتركة إلنشاء 
أجندة عمل ووضع حجر أساس لبرنامج بيئي 
موحد يضمن حماية البيئة ويزيد من التوعية 
بأهمية التدابير التي من شأنها أن جتعل جميع 
الفنادق صديقة للبيئة.  و قد أســــفر اللقاء عن 
خطة عمل كاملــــة متكاملة تضمن التعاون بني 
جميع الفنادق في مجال حماية البيئة ومجاالت 
عدة أخرى منها البحــــث عن موردين محتملني 
جلميع االحتياجات الالزمة لتنفيذ املشروع البيئي 
وخاصة املواد القابلــــة للتدوير واآلمنة للبيئة 
والتي يجب استخدامها في الفنادق بدال من املواد 
املســــتخدمة حاليا.  ثم ناقش اجلميع الرواتب 
واحلوافز والتأمني الصحي والعديد من املوضوعات 
املتعلقة باملوظفني في قسم التدبير املنزلي وسبل 
حتسينها وتطويرها مما ينعكس باإليجاب على 

مستوى اخلدمات الفندقية بشكل عام.

 لقطة تذكارية ملديري التدبير املنزلي في املنشر روتانا

 افتتاح أكادميية الريتيل األولى لـ«التجزئة واخلدمات» 

 في خطــــوة مت التخطيط لها 
بعناية ملنــــح الطلبة في الكويت 
فرصا تعليمية وتدريبية معتمدة 
عامليا، قامت شــــركة إتش آر دي 
إنترناشيونال بافتتاح مركز تدريب 
بنظام التدريب على الكفاءة املهنية 
والذي يشتمل على قاعة احملاكاة 
التدريبيــــة الفريدة مــــن نوعها، 
البرامج والشــــهادة التي تقدمها 
األكادميية معتمدة من قبل احلكومة 
االسترالية ومعتمدة دوليا، وقام 
السفير غلني مايلز سفير استراليا 
في الكويت بافتتــــاح األكادميية 
رسميا، وشمل احلضور عددا من 
ممثلي شــــركات البيع بالتجزئة، 
كما كان د.عادل اليوســــفي نائب 
رئيس مجلــــس االدارة والعضو 
املنتدب لشركة عيسى اليوسفي 
الرئيسي حيث  وأوالده املتحدث 
قام بافتتاح قاعة عيسى اليوسفي 
وهي قاعة احملاكاة. وإحدى املهام 

خالل التطبيق اإلبداعي للتدريب 
العملي فــــي قاعة احملاكاة، وكان 
د.عادل اليوسفي وشركة عيسى 
اليوسفي وأوالده من أقوى الداعمني 
لألكادميية منذ مراحل اإلعداد املبكر 
لها وتبعه دعم كبير ومتميز من 
قبل أصحــــاب ومديري الكيانات 
التجارية العريقة واملتميزة مثل 
إيكيا ومستشفى طيبة ومستشفى 
الســــالم ومركز سلطان وغيرها، 
واجلدير بالذكر ان شهادة الدبلوم 
التــــي متنحها الريتيــــل أكادميي 
معتمدة لدى اجلامعات االسترالية 
والبريطانية الستكمالها بدرجات 

جامعية.
  وقد بدأت الريتيل أكادميي أعمال 
استقبال الطلبات والتسجيل ابتداء 
من مارس اجلاري للبدء في مايو 
املقبل من خالل مقرها في مجمع 

دسمان – منطقة شرق.
 ٭  محمد راتب 

املفهوم احمللي السائد في تعريف 
املستقبل املهني في عالم التجزئة 
واخلدمات، وتأكيدا لذلك فقد عمد 
عدد من الشركات الريادية في قطاع 
التجزئة واخلدمات في اشارة دعم 
واضحة لشــــراء ما يزيد عن ٣٠ 
مقعدا كمنح دراســــية للكويتيني 
الراغبني فــــي االنضمام الى عالم 
الريتيل ســــيتم دعوتهم قريبا».  
هذه املبادرة تؤرخ لعالمة جديدة 
فارقة من عالمات شركة إتش آر دي 
إنترناشيونال، فقد سبق للشركة 
ان أصبحــــت صاحبة الريادة في 
عدد من املشاريع منها كلية كويت 
 (KMBS) ماسترخت إلدارة األعمال
اضافة الى نشاطها املتميز من خالل 
املعهد البريطاني للتدريب والتعليم 
(BITE) أحد مراكز التدريب التابعة 
 Retail لها. تهدف أكادميية الريتيل
Academy الى زيادة مستوى جودة 
التدريب املهني بشــــكل مؤثر من 

الرئيسية ألكادميية الريتيل تتمثل 
في تطوير منط الفهم السائد حول 
قطاع التجزئة واخلدمات متضمنا 
املستشفيات والبنوك، فمنذ سنوات 
حرصت شركة الريتيل الكبرى على 
استقطاب وجذب الشباب الكويتي 
العطل املدرسية الصيفية  خالل 
للتدريب والعمل لديها، وقد  اقتصر 
معظمها على نطــــاق محدود من 
األعمال واملهام في قاعات العرض 
والبيع، بينما تهتم الريتيل أكادميي 
بعرض وتكريس مفهوم غائب عن 
الشــــباب الكويتي وهو ان قطاع 
التجزئة واخلدمات يحمل الكثير 
من الفــــرص الوظيفية اجلاذبة. 
وقالت مدير عام شركة اتش آر دي 
ياسمني املسلم: «هذه املبادرة من 
شركة إتش آر دي إنترناشيونال 
تأتي من رغبــــة عميقة وأصيلة 
لتوفيــــر فرص تدريــــب معتمدة 
الكويت ولتوســــيع  فــــي  دوليا 

(سعود سالم) د.عادل اليوسفي والسفير االسترالي وياسمني املسلم يقطعون كيكة احلفل   السفير االسترالي ود.عادل اليوسفي وياسمني املسلم يفتتحون املعرض 

 يقدم فندق سفير انترناشيونال كل ليلة خميس مهرجانا 
للمأكوالت البحرية املنوعة على أحلى منظر يطل على 

اخلليج العربي.. متع نظرك مبا يحتوي البوفيه من مأكوالت 
بحرية فاخرة من السلطات بأنواعها واملأكوالت احلارة 
من جميع البلدان وجميع أنواع األسماك والربيان وأم 

الربيان والقباقب الطازجة تختار منها على طريقة الطهي 
التي تناسبك مباشرة على مائدتك باإلضافة إلى ركن خاص 

لتجهيز لفائف السوشي والسشيمي وال تنسوا بوفيه 
احللويات الفرنسية على يد الشف الفرنسي واحللويات 

الشرقية بأنواعها املختلفة.  ال تدع الفرصة تفوتك في فندق 
سفير انترناشيونال الكويت  

 متتع باملأكوالت البحرية
   في «سفير إنترناشيونال» 

 مديرو التدبير للفنادق  في «املنشر روتانا» 

 متابعة من احلضور  السفير االسترالي وندى سليمان

 متنح شهادة 
  دبلوم معتمدة لدى 

اجلامعات األسترالية 
والبريطانية 


