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»موڤنبيك املنطقة احلرة« مينح درع التميز 
لبرنامج »مساء اخلير يا كويت«

»كويت كونتننتال« يحتفي مبنتخبي
 كوريا الشمالية ومبارزة قطر

السيد العاصي يسلم درع التكرمي للوكيل يوسف مصطفى وفريق البرنامج 

كمال حسني ومشاركة من منتخب كوريا الشمالية في قطع كيكة احلفل

كمال حسني ومحمد السهلي يتوسطان فريق املبارزة القطري

الرئيســة التي يتميز بها منذ 
10 أعوام في ســوق الضيافة 
احمللية، ومــازال يتربع على 
عرش الصناعة الفندقة احمللية 
بالكويت، نظــرا ملا يتمتع به 
من مكونــات خدمة تتفق مع 
معايير الضيافة العاملية، مؤكدا 
أن اعتالء الفندق لقمة صناعة 
الفندقة لم تتأت لوال اجلهود 
املضاعفــة التــي يبذلها طاقم 
عمل الفندق الذي يتسم أداؤه 
التشغيلية  باملهنية والكفاءة 
املتسقة مع معطيات الصناعة 
الدولية واخلدمة السويسرية 
الراقية مع اللمســات العربية 

األصيلة.
كما علق على هذا االستبيان 
مدير العالقات العامة الســيد 
العاصي »نحن فخورون جدا 
بهذا التصنيف لبرنامج »مساء 

اخلير يا كويت« لكونه األول 
خليجيــا وكأحســن برنامج 
للتوك شو في اخلليج والذي 
اختير من نزالء الفندق خالل 
يناير املاضي، ويشرفنا تكرمي 
فريق عمل البرنامج كنوع من 
املسؤولية االجتماعية ومبادرة 
شكر للتواصل اإلعالمي طوال 
العــام في تغطيــة الفعاليات 
السياحية بالكويت لتنشيطها 
ولتعــود بالنفــع على صناع 

الضيافة بالكويت«.

أجــرى فنــدق موڤنبيــك 
احلــرة  باملنطقــة  الكويــت 
استبيانا ألفضل برنامج توك 
شو في اخلليج، من خالل فريق 
خدمة النزالء بالتعاون مع ادارة 
العالقات العامة بالفندق كنوع 
من التواصــل ملعرفة رغبات 
نــزالء الفندق مبعرفــة أكثر 
البرامج مشاهدة ومن ثم مدى 
توافر تلك القنوات التي تذاع 
عليها تلك البرامج على قائمة 
القنوات املتاحة التي تعرض 
في غــرف الفنــدق واجلاردن 
كافيه، وشمل االستبيان 100 
نزيــل من جنســيات مختلفة 
التعــاون  مــن دول مجلــس 
اخلليجــي، وشــملت قائمــة 
االستبيان االختيار بني اشهر 
برامج التوك شو والتي متثل 
قنوات الكويت وقطر والبحرين 
والسعودية واإلمارات وعمان، 
وكانت نتيجة االستبيان تفوق 
برنامج »مساء اخلير يا كويت« 
الذي يذاع على قناة الكويت، 
إعداد طه عباس واخراج حمود 
اخلالدي بنســبة تفوق %69، 
محققا أفضل برنامج مشاهدة 
لــدى نــزالء فنــدق موڤنبيك 

املنطقة احلرة. 
وتكرميــا للبرنامــج قــدم 
فندق موڤنبيك املنطقة احلرة 
على الهواء مباشرة ببرنامج 
»مســاء اخلير يا كويت« درع 
التميز للوكيل املساعد لشؤون 
التلفزيون يوسف مصطفى، 
ومت قطع كيكة حتمل شــعار 
برنامج مساء اخلير ياكويت 
وفندق موڤنبيك الكويت، وسط 
وجــود فريق عمــل البرنامج 
لالحتفال بهذا التميز والتقدم. 
وفي نفس السياق، أوضح 
املدير العــام لفندق موڤنبيك 
الكويت باملنطقة احلرة حسن 
حســانني أن الفندق يســعى 
جاهــدا لتلبية رغبــات نزالء 
يوسف مصطفى والسيد العاصي يقطعان كيكة احلفلالفنــدق كأحــد االهتمامــات 

مبناسبة اقامة املنتخب االوملبي لكوريا 
الشمالية لكرة القدم معسكره التدريبي بفندق 
كويــت كونتيننتال واقامــة مباريات ودية 
مــع مختلف فرق االنديــة الكويتية، ومنها 
نادي اليرموك ونادي كاظمة مبلعب االحتاد 
وملعب ستاد جابر، وذلك الكتساب اخلبرة 
واالحتكاك، حيــث تتزامن معه اقامة فريق 
املبارزة القطري ملعسكره بفندق جلف كازا 

احد فنادق املجموعة.

اقامت ادارة فندق كويت كونتيننتال بهذه 
املناسبة حفال العضاء الوفدين، حيث رحب 
بهم كمال حســني مديــر الفندق ومتنى لهم 
طيب االقامة بالكويت، كما مت تقدمي الهدايا 
التذكارية لالعبني وتبادل الدروع مع رئيس 
الوفد القطري السيد محمد السهلي، وكذلك 
رئيس وفد كوريا، ومن جانبهم شكروا ادارة 
الفندق علــى هذه البادرة الطيبة وحســن 

الضيافة.

وحتديث مختلــف اخلدمات 
الســياحية والترويحيــة في 
منتزه اخليران، فأضحى املنتزه 
الوجهة الترفيهية األولى في 
الكويت يقصده الكثيرون طلبا 
للراحة واالستجمام، موضحا 
ان كلمات الشكر والثناء تعجز 
عن تكــرمي عدنان زين الدين 
مديــر منتــزه اخليــران، فقد 
قدم الكثير من اإلجنازات عبر 
مســيرته الطويلة في منتزه 
اخليران. من جانبه ألقى عدنان 
زين الدين كلمة استعرض فيها 
تاريخ منتزه اخليران السياحي 
منذ نشــأته وأهم التطورات 
التــي حدثــت فــي املنتــزه، 

موجهــا الشــكر الــى االدارة 
العليا للشركة التي قدمت له 
جميع التسهيالت وذللت جميع 
العقبات التــي كان يواجهها، 
كما توجه بالشكر اجلزيل الى 
جميــع موظفي اخليران على 
تعاونهم وعطائهم في العمل 
في جميع الظروف واألوقات، 
وأضاف ان هذه اإلجنازات ما 
كانــت لتحصل لــوال تعاون 
اجلميع معه ومن جميع ادارات 
الشــركة املختلفة، فقد كانوا 
على الدوام خلية عمل واحدة، 
فأجنزوا هذا النجاح املتميز، 
ومتنى زين الدين للجميع دوام 

التقدم والنجاح.

مســيرته الطويلــة وعطائه 
املتميــز، ثم وجهــت بدورها 
الدعــوة للرئيــس التنفيذي 
لشركة املشروعات السياحية 
خالد الغامن إللقاء كلمته التي 
قال فيها: ان شركة املشروعات 
السياحية ستفتقد احد ابنائها 
املخلصني ممن قدموا الكثير 
للشــركة عبر مســيرة عطاء 
طويلــة امتدت قرابة 30 عاما 
من العمــل املتميــز والعطاء 
املتواصــل في العمــل، حيث 
كان محط إعجاب اجلميع بكرم 
أخالقه وتعاونه مع موظفيه، 
ومــن خالل خبرتــه ورؤيته 
النافــذة متكــن مــن تطوير 

مبناسبة انتهاء فترة عمله 
في الشركة التي بلغت قرابة 
ثالثــة عقــود، كرمت شــركة 
املشــروعات الســياحية أحد 
أبرز قيادييها مدير عام منتزه 
اخليران السياحي عدنان زين 
الدين، في حفل حضره الرئيس 
التنفيذي لشركة املشروعات 
السياحية خالد الغامن وعدد 
كبيــر مــن قياديي الشــركة 

وموظفيها.
وألقت مدير ادارة العالقات 
العامة والتسويق هدى الصالح 
كلمة رحبت فيها باحلضور، 
مشــيدة بدور زين الدين في 
تطوير منتــزه اخليران عبر 

الغامن وزين الدين يتوسطان احلضور في لقطة تذكارية

»املشروعات السياحية« تكرّم عدنان زين الدين

حرف يدوية في بيت لوذان لدعم اجلامعيني والشعب السوري

قيادات »املشروعات السياحية« في مقدمة احلضور

الشيخة فرح فواز الصباح 

 باسمة النشواتي  غادة نصر

خالد الغامن يقدم درعا تكرميية خلالد زين الدين بحضور هدى الصالح

هناء الغامن 

اعلن مستشفى الراشد )الرائد االول 
لرعاية العائلة( عن انضمام استشاري 

امراض الغدد الصماء والهرمونات 
د.محمود عبدالرحمن العوضي )البورد 

الكندي المراض الغدد الصماء والداء 
السكري، والبورد األميركي والكندي 

لالمراض الباطنية وزميل الكلية امللكية 
للجراحني واالطباء الكندية(.

وبهذه املناسبة علق د.العوضي قائال: 
أنا سعيد بانضمامي الى الطاقم الطبي 

في مستشفى الراشد الذي يتميز 

بالتزامه باملعايير الطبية العاملية بحسب 
خبراته التي فاقت االربعني سنة، 

ويقدم مثاال يحتذى على مستوى 
الرعاية الطبية واهمية تعزيز واثراء 

عالقة املريض بالطبيب املعالج وادارة 
املستشفى التي حترص على تدعيم 

الثقة املتبادلة بوضع مصلحة املريض 
فوق كل اعتبار.

في هذا السياق، قال املدير الطبي في 
مستشفى الراشد د.احمد فوزي عن 

اهمية دور القطاع اخلاص باستقطاب 

الكفاءات الطبية الكويتية، قائال: ان 
مستشفى الراشد يعي متاما مسؤولية 

تقدمي الكفاءات الطبية للمجتمع 
الكويتي بكل اطيافه واهمية تشجيع 

االطباء الكويتيني للوصول الى درجات 
عالية من اخلبرة اسوة باالطباء 

االجانب من خالل احتكاكهم بخبرات 
متنوعة من ثقافات وبلدان مختلفة 

لطاملا قام مستشفى الراشد وال يزال 
باستضافته جلميع التخصصات 

واخلبرات حتت سقف واحد.

د. محمود العوضي 

الراشد يرحب بانضمام استشاري الغدد الصماء والهرمونات د.محمود العوضي

عرضها بيت الياسمني.
وفي جولة مع املشاركات 
في املعرض، قالت أجنيلينا: 
يسعدني املشــاركة في هذا 
املعرض بتقدمي مجموعة من 
الدراريع الربيعية والصيفية 
التــي تناســب ذوق املــرأة 
الكويتيــة، وقد اســتمددت 
األجــواء  مــن  تصاميمهــا 
التراثية التي أعيشها يوميا 

مع صديقاتي.
بدورهــا، أعربــت هالــة 
النجار عن سعادتها للمشاركة 

للمرة الثانية في ركن يضم 
احلقائــب ويخصص ريعها 
لدعم طالب جامعيني من غير 
الكويتيني، وقد وجدت إقباال 
كبيرا في املعرض الســابق، 
مما شــجعني على املشاركة 

احلالية.
أما كوثر ســعد فعرضت 
إكسســوارات زينــة قامــت 
بتصميمهــا وتنفيذهــا من 
األحجار الكرمية، وتقول: ان 
اإلقبال كبيــر ألن كثيرا من 
النساء يفضلن العمل اليدوي 
والقطع النادرة التي أحضرها 

من مصر والهند وتركيا.
وتقول خديجة املدني ان 
منتجات بيت الياسمني يعود 
ريعهــا ملصلحة املتضررين 
من أبناء الشــعب السوري، 
كاشفة عن أن جميع املنتجات 
األغذيــة  مــن  املعروضــة 
واملونة من إعداد املتطوعات. 
وتعتبر باســمة النشواتيـ  
التي تشــارك للمــرة األولى 
في املعــرض مبجموعة من 
األنتيكات واألشغال اليدويةـ  
أن املشاركة فرصة للتواصل 
والتعريــف  الــزوار،  مــع 
بأعمالهــا، وتشــارك ميــرا 
يساوي بتشــكيلة متنوعة 
مــن األزيــاء مــن تصميمها 
املــرأة العصريــة  تناســب 
والعاملة، وقالت إن املشاركة 
في املعارض أتاحت لها فرصة 
التعرف على ذوق املرأة عن 
كثب، وكذلــك التعرف على 
فئــات اجتماعيــة أخــرى، 
وتتميــز مجموعة سوســن 
وريث من احلقائب بألوانها 
العصريــة  وتصميماتهــا 
املطعمة بلمســات شــرقية 
التي تتناســب مع الدراريع 
والقفاطــني وكذلــك حلــي 
زميلتها أمل البداح املصنوعة 
من الذهب والفضة واألحجار 
الكرميــة تتميــز بالتفــرد 

واإلبداع.

بيــت لــوذان، مبشــاركة 9 
جهات متنوعــة االهتمامات 
والهوايات، مما أتاح الفرصة 
للرواد للتعرف على تشكيلة 
املنتجــات  مــن  متنوعــة 
واملشغوالت اليدوية متعددة 
االستخدامات، من املستلزمات 
املنزلية واحلقائب، والدراعات 
واالكسســوارات النســائية 
األنيقة والراقية، إلى جانب 
تشكيلة غنية من املأكوالت 
واحللويات التي يعود ريعها 
ملساعدة الشعب السوري التي 

»رعاية احلرف واألشغال 
اليدويــة ودعــم وتشــجيع 
املوهوبني في هذين املجالني، 
وخدمة املجتمع بكل فئاته، 
األعمــال  فــي  واملســاهمة 
اخليرية جزء من رسالة بيت 
لوذان واحلافز الذي يدفعه 
الســتضافة وتنظيم العديد 
من األنشطة على مدار العام«.
هــذا مــا قالته الشــيخة 
فــرح فــواز الصبــاح مدير 
عام بيت لوذان بعد افتتاح 
»معرض يناير« الذي نظمه 

 إكسسوارات متنوعة 


