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منتجع »تاليس سبا« احلائز العديد من اجلوائز يطلق 
باقات للعناية باجلمال في جميرا شاطئ املسيلة

»ميداس« تنظم برنامجها التدريبي
Creative thinking للتفكير اإلبداعي

يقدم فندق ومنتجع جميرا 
شاطئ املسيلة، الوجهة الفندقية 
األكثــر فخامــة فــي الكويت، 
لضيوفه مســتوى جديدا من 
الرفاهية لتدليل حواسهم في 
منتجع »تاليس سبا« احلائز 
على العديــد من اجلوائز بدءا 
من باقات العروض املخصصة 
في أجنحته اخلاصة وبرنامج 
عضوية السيدات املجدد وصوال 
إلى إطالق عالمة ILA البريطانية 
اجلديدة والفاخرة للمنتجعات 
والعناية بالبشرة باستخدام 

املواد العضوية.
وحصــد منتجــع »تاليس 
ســبا« جائــزة أفضــل وجهة 
منتجعــات فاخــرة وجائــزة 
أفضل منتجع فاخر في الكويت 
خالل حفل توزيع جوائز أفضل 
املنتجعــات الصحية الفاخرة 
لعام 2٠16، وصمم تاليس سبا 
عــددا من العالجــات اخلاصة 
كجــزء مــن قائمــة األجنحــة 
اجلديــدة ليقدم لزواره أفضل 
سبل تنشيط اجلسم وتهدئة 
العقل مع جتارب تتراوح بني 
ســاعتني إلــى أكثر مــن أربع 
ساعات من االسترخاء والعناية 

املطلقة.
وميكن للضيــوف اختيار 
فــي  للعالجــات  اخلضــوع 
اجلنــاح الشــرقي اخلــاص 
املجهــز باجلاكــوزي، أو فــي 
جنــاح الهمااليــا مــع غرفــة 
همااليــا خاصة للعالج بامللح 
لشخصني. وستحظى السيدات 
بتجربة ال تنســى مع باقة الـ 
Delightful Memory، كما ميكن 
للرجال االســترخاء مع رحلة 
جتديــد احليويــة والشــباب 

اختتمت شــركة ميداس 
بنجاح برنامجها التدريبي، 
Creative Thinking للتفكير 
نظمتــه  الــذي  اإلبداعــي 
بالتعاون مع معهد ســياتل 
الدولي للتدريب وبدعم من 
مؤسســة الكويــت للتقدم 
 15 1٣الــى  مــن  العلمــي، 
اجلاري، في قاعة املؤسسة 

لالحتفاالت. 
وتعليقــا علــى احلدث، 
صرح علي كامل حمود املدير 
التنفيــذي االقليمي لقســم 
املالية واإلدارية في شــركة 
ميداس بأن الشركة تسعى 
دوما إلــى التميز من خالل 
تطويــر وتدريــب الكوادر 
البشــرية للشركة وتعتبر 
العنصر البشري هو أساس 

تطور املؤسسات.
وعبر حمود عن امتنانه 
ملعهــد ســياتل ومؤسســة 
العلمــي  الكويــت للتقــدم 
التــي  العاليــة  للمعاييــر 
اتبعهــا في هــذا البرنامج، 
التي بال شك ستفيد الكوادر 
البشرية املشاركة إلى مدى 
بعيــد، مضيفــا »أنــا واثق 
بــأن نتيجة هــذا البرنامج 
التدريبي ستنعكس حتسنا 
ملحوظا في األداء وارتفاعا 
في اإلنتاجية على مختلف 

الصعد«. 
هــذا، وركــز البرنامــج 
التنافســية  القيمــة  علــى 
التي يرسيها حتفيز اإلبداع 

Rejuvenation Journey، ويتيح 
املنتجع لألمهات وبناتهن فرصة 
قضاء وقت مميز معا في جتربة 
باقة الـ Spa Indulgence الفريدة، 
كما ميكن لألصدقاء قضاء أوقات 
 .Spa Break ممتعة مع باقة الـ
وســيحظى األزواج بفرصــة 
خلــوض جتربة رومانســية 
 Moment of مثالية مع باقة الـ
Bliss، في حني ميكن للمتزوجني 
حديثا أن يضفــوا جوا فريدا 
 على مناسبتهم املميزة مع باقة 

.The Luxurious Journey الـ
وقام املنتجع أيضا بتجديد 
برنامج عضوية السيدات في 
تاليس ســبا، مقدما لضيوف 
املنتجع من الســيدات جتاربا 
منتظمة مع طيف واســع من 
مزايا الصحة واللياقة بدنية. 
وتتراوح املزايا اإلجمالية من 
الوصول غير احملدود إلى مرافق 
املنتجــع الفاخرة وجلســات 
اللياقة البدنية املجانية اخلاصة 
وجلســات حصريــة للعناية 
بالوجه وجلســات التقشــير 

واإللهام واالبتكار. وقد خضع 
موظفو ميداس لتمرين هادف 
لتقييم مهاراتهم وخلفياتهم 
اإلبداعية عبر تقدمي العديد 
مــن املهمات لهــم ومراقبة 

طريقة تعاملهم معها.
وفي ختام البرنامج، عبر 
املشــاركون بإيجابية حول 
احلدث بشكل عام واعتبره 
بعضهم »مبنزلة إطار لصقل 
مهاراتهم العملية«، كما أنه 
شــكل نقطة تعزيز لثقتهم 

بأنفسهم وبأدائهم.
وأشار عدد من املوظفني 
إلى أن التدريب فتح أمامهم 
آفاقا أوســع وجعلهم على 
معرفة أكثر بطبيعة العمل. 
وأضافــوا »اآلن أصبحنــا 

وجلســات التدليــك املميــزة 
وصالــة واســتوديو اللياقــة 
البدنية اخلاصة بالســيدات، 
فضــال عــن إمكانيــة الدخول 
إلى منطقة الشــاطئ واملسبح 

الرئيسي ملدة يوم واحد.
ومن خالل إبرامه لشــراكة 
مع عالمة ILA، العالمة الفاخرة 
للعناية في البشرة باستخدام 
منتجات عضويــة مصنوعة 
يدويا، يقدم تاليس ســبا اآلن 
عالجات حصرية باســتخدام 
مكونات مستخلصة من أجود 
النباتات واملعادن الطبيعية مثل 

ملح الهمااليا.
ومــع اتبــاع نهج شــامل 
فــي العنايــة باجلمــال مبني 
علــى النقاء والتقاليد القدمية 
والعالجــات املســتدامة، تعد 
عالمة ILA الضيوف بأن تقدم 
لهــم فوائــد اســتثنائية على 
مختلــف األصعــدة، ويفتــح 
منتجــع تاليــس ســبا أبوابه 
مــن الســاعة 1٠ صباحا حتى 

1٠ مساء.

قادرين علــى ابتكار حلول 
التــي  إبداعيــة للمشــاكل 
قــد تعترضنا فــي حياتنا 

العملية«.
وإلى جانب تركيزه على 
األفــراد، أرســى البرنامــج 
التدريبي أيضا لدى املتدربني 
القيــم، واالبتــكار  ثقافــة 
والــوالء واملكافــآت. كمــا 
قدم البرنامــج نقاطا مهمة 
للرؤساء والقادة في كيفية 
جمــع القــدرات اجلماعيــة 
للموظفــني وحتويلهــا إلى 
واســتراتيجيات  حلــول 
مبتكرة، وعبر املوظفون عن 
شكرهم لشــركتهم ملنحهم 
هذه الفرصة التي بال شــك 
ستعزز قدراتهم مستقبال.

تطبيق عملي

لقطة تذكارية للمشاركني في البرنامج التدريبي

جانب من البرنامج

دقة العمل ساعة مميزة

شهادة تقدير

من مجموعة غالشوت

خبير الساعات.. ابداع مباشر

ضحى حيبه

ضحى حيبه على رأس إدارة العالقات العامة 
والتسويق بفندق »موڤنبيك البدع«

أعلن فندق ومنتجع موڤنبيك البدع 
عن تعيني ضحى حيبه مديرة التسويق 
والعالقات العامة، حيث انضمت ضحى 
حيبه إلى فريق مبيعات احلفالت بالفندق 
عام 2٠14.  وقد أثبتت كفاءة عالية متت 
على أثرها ترقيتها إلى مديرة مبيعات 
احلفالت. ومن خالل متيزها في مجال 

التسويق والعالقات العامة، مت اختيارها 
مــن قبل اإلدارة لتولــي منصب مديرة 

التسويق والعالقات العامة.
وقد هنأ ماجد جبر املدير العام، ضحى 
على منصبهــا اجلديد، وأكد على ثقته 
في قدراتها وإمكانيتها على تطوير قسم 

التسويق بالفندق.

)ريليش كومار( أمثال معرفي وشهزاد جيدواني مع احلضور  

»غالشوت أوريجينال« تفتتح ركناً جديداً في الكويت
أفضــل طريقــة الختبــار 
الروعــة واإلبــداع والســحر 
والتقنيــة العاليــة لصناعــة 
الساعات هي معاينة الساعات 

عن قرب. 
عمال بهــذه املقولة، قامت 
شركة غالشــوت أوريجينال 
Glashütte Original، مصنــع 
الســاعات األملانــي املعروف، 
بافتتــاح ركنهــا األحــدث في 
الكويــت، بحضــور ضيــف 
اســتثنائي، حيث قام صانع 
الساعات صاحب خبرة قادم 
من مصنع ساكسونيا، بتقدمي 
عرض حــي ليومني متتاليني 
الســاعات  لتقنيــة صناعــة 
األملانية، وذلك وسط األجواء 
األنيقــة ملعــرض مجموعــة 
بهبهاني، في مجمع الصاحلية، 

مبدينة الكويت.
وكانت ســاعة »سيناتور 
كوزموبوليت«، جنم هذا احلدث 
من دون منازع، وهي ســاعة 
طموحة مــن ناحية إمكاناتها 
التقنيــة، وحتتفظ في الوقت 
نفسه بأناقتها األخاذة، حيث 
يجعلهــا تصميمهــا املعقــد 
املثالــي  الرفيــق  واملطــور، 

للمسافر العصري. 

حضور جديد في قطاع التجزئة 
بالكويت

وهذا احلضور اجلديد في 
قطاع التجزئة بالكويت املتمثل 
في افتتاح املتجر اجلديد في 21 
نوفمبر 2٠16 من قبل املديرين 
لـــ »غالشــوت  التنفيذيــني 
ثمــرة  هــو  اوريجينــال«، 
الشراكة بني مصنع الساعات 
الساكسوني ومجموعة بهبهاني 
الشهيرة. ومنذ منتصف أكتوبر 
من هــذا العام، اجتذب املتجر 
الــزوار واملهتمــني وعشــاق 
الســاعات، من خالل ديكوره 
احملــدث واألجــواء املعاصرة 
التي تسود فيه. ويقدم املصنع 
األملانــي ســاعاته الفخمة في 
منطقة واسعة داخل معرض 
مجموعة بهبهاني الفاخر في 
مجمع الصاحليــة، الذي يعد 
واحدا مــن مناطق التســوق 

األكثر متيزا في الكويت. 
ودعــا مصنــع الســاعات 
الفــن  الساكســوني محبــي 
األملاني في صناعة الساعات، 
العــرض اخلاص،  حلضــور 
الذي جــرى على مدى يومني 
متعاقبــني علــى يــد مصنــع 
الســاعات صاحــب خبرة من 
غالشوت اوريجينال، حيث قام 
بإظهار املهارات الالزمة جلميع 
الزوار واملهتمني، واإلجابة على 
أسئلتهم وتقدمي نظرة حصرية 
ألحدث التقنيــات املتبعة في 
فن صناعة الســاعات، وذلك 
من خالل ســاعة »ســيناتور 

كوزموبوليت«. 
وتضع ســاعة »سيناتور 
كوزموبوليــت« العالــم فــي 
معصــم مالكهــا، فتصميمها 
الراقــي واملعقــد ميكنهــا من 
العــرض املتزامــن للوقــت 
اثنتــني مــن  والتاريــخ فــي 

املناطــق الزمنيــة املنفصلة، 
وميكــن حلاملهــا أن يحــدد 
املنطقة الزمنية التي يريدها 
من أصل املناطق الـ ٣6 املعمول 
بها حول العالم، والتي ترد في 
نافذة قرب مكان الساعة 8 على 
شكل رموز »إياتا« التي تشير 
بألوان مختلفة، إلى ساعة كاملة 
أو نصف ســاعة )٣٠ دقيقة( 
أو ثالثــة أرباع الســاعة )45 
دقيقــة( بالتوازي مع توقيت 
غرينتش، وميكن بكل سهولة 
قراءة املؤشر الذي يشير إلى 

الوقت في املنزل وفي الوجهة 
التي يقصدها الشخص. 

النقطة األساسية املرجعية 
هي التوقيت احمللي في الوجهة 
املقصودة، والتي تقدم مع األخذ 
فــي االعتبار إذا كان التوقيت 
أم شــتويا. ســاعة  صيفيــا 
»سيناتور كوزموبوليت« متتاز 
بأناقتهــا التي ال لبــس فيها: 
حلقة من املعدن األسود تلف 
العلبة، وأرقام رومانية سوداء 
كبيرة تزيــن القرص املطلي 

بالالكر وحبيبات الفضة.

أمثال معرفي حضرت اطالق عرض غالشوت أوريجينال

مجموعة من ساعات غالشوت

غالشوت 
أوريجينال 

ومجموعة بهبهاني 
حتققان حضوراً 

جديداً في قطاع 
التجزئة

»مارينا الكويت« وجهتك املثالية لشتاء هادئ ومريح
يفتتــح فنــدق مارينــا 
الكويت موســمه الشــتوي 
بشــكل رســمي مــع باقات 
 تناســب ضيوفــه إلقامــة 
ال تنســى بني أرجائه. دللوا 
شــركائكم  مــع  أنفســكم 
واســتمتعوا بكرم الضيافة 
العربية في غرفة لشخصني، 
مع بوفيه اإلفطار باإلضافة 
إلى الدخول املجاني للنادي 

الصحي للفندق.
الطهــي  ويبــذل فريــق 
اخلبيــر في الفندق قصارى 
جهده ليقدم لضيوفه أطباقا 
مميزة من مطابــخ مختلفة 
في مطعمي الفنــدق اللذين 
افتتاحهمــا حديثــا،  أعيــد 
اســتمتعوا ببوفيه اإلفطار 
بنكهاته العاملية في اجللسات 
 The Six« املريحــة ملطعــم
Palms«، أما خياركم املثالي 
الغداء والعشــاء  لوجبتــي 
الذي   »Atlantis« فهو مطعم
يختص باملطبخ العاملي. وعند 

اختياركم للباقة الشــتوية، 
ستحصلون على خصم %2٠ 
على بوفيه الغداء والعشاء، 
وفرصة ال تعوض لالستمتاع 
بقائمــة الطعــام الشــهية 
اجلديدة مع إطاللة ســاحرة 

على البحر.
وبإمكان ضيوف الفندق 
االســتمتاع بتنــوع املرافق 

واخلدمات فيه، وكسر روتني 
احلياة اليومية واملرح على 
أرضيــة من الرمال البيضاء 
املمتدة على طول الشــاطئ 
اخلــاص، واملرافق اخلاصة 
بيتــش  كــورال  بـ»نــادي 
الصحي«، إضافة إلى وسائل 
الراحة املقدمة والقريبة كلها 
من »مارينا مول« و»مارينا 

كريســنت«، ما يجعل موقع 
الفندق مثاليا كوجهة ترفيهية 

جلميع أفراد العائلة. 
يعتبــر فنــدق »مارينــا 
الكويت« املكان املثالي لقضاء 
فصل الشــتاء حتت أضواء 
النجوم املتأللئة مع النسمات 
العليلة القادمة من الساحل 

العربي.


