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القطعة الفنية التي قدمتها شركات صناعات الغامن  

 رئيس نادي التمويل يقدم درع التكرمي ملدير عام املال ACURA عماد مالعب 

 املال ACURA ترعى احلفل السنوي لنادي التمويل في »العلوم اإلدارية« 

إليكسندر كوجمان 

لقطة تذكارية

Q-PLATINUM AWARDلقطة تذكارية احتفاال بالفوز بجائزة معهد تشارترد للصحة البيئية 

أحد جوانب املعرض

جانب من احلضور

 درع تذكارية للسفير د.خضر حلوة 

إحدى اللوحات الفنية من املعرض

 جورج عون مرحبا بالسفير اللبناني

قطع كيكة احلفل

Q-PLATINUM AWARD جائزة

قدمت رعاية بالتينية ملبادرة AGAIN إلعادة التدوير

»صناعات الغامن« تساهم بقطعة فنية مت تشكيلها
AGAIN من مواد معاد تدويرها ملبادرة

املال »ACURA« ترعى حفل العشاء السنوي
لنادي التمويل في »العلوم اإلدارية« بجامعة الكويت

Q-PLATINUM »تشارترد« للصحة البيئية مينح »سمسم«

الثريا سيتي تعني
رئيس طهاة جديداً

مت هذا الشهر تعيني إليكسندر كوجمان 
في فندق كراون بالزا الكويت الثريا سيتي 
وفندق هوليداي إن الكويت الثريا سيتي 

رئيسا جديدا لطهاة الفندقني.
وبدأت رحلة رئيس الطهاة الهولندي 
املنشأ في الكويت في ديسمبر 2015 مع 
تأسيس فريق لفندق كراون بالزا وإطالق 
مطعم سيلك اجلديد. في دوره اجلديد مع 
الثريا سيتي، الشيف كوجمان مسؤول 
عن 140 موظفا يعمل����ون في 9 مطاعم 
مختلفة من ضمنها مطعم ساكورا الياباني 

ومطعم أيام زمان اللبناني.
وفي تعلي����ق عن التعيني، قال رامي 
هيكل مدير عام فنادق إنتركونتيننتال 

الكويت »رئيس الطهاة أليكسندر موكل 
له مهمة رفع مس����توى وجودة مطاعم 
الفنادق ملا لديه م����ن مهارة وخبرة في 
مجال����ه لتصبح مطاعم الثريا س����يتي 

الكويت هي األفضل في الكويت«.
والشيف كوجمان لديه أكثر من 20 
عاما من اخلبرة في مجال الضيافة، حيث 
بدأت سيرته املهنية كمتدرب في مطعم 
سيل بلو في أمس����تردام والذي يحمل 
جنمتني ميش����الن ثم عم����ل في مطاعم 
وفنادق ح����ول العالم مثل سويس����را، 
البرازيل، أملانيا، اململكة املتحدة والواليات 
املتحدة، حيث أمضى مؤخرا 4 سنوات 

ونصف في أورالندو.

وداع السفير اللبناني بفندق جي دبليو ماريوت

أعلنت ش����ركة صناعات 
الغامن، إحدى أكبر الش����ركات 
اخلاصة في املنطقة، عن رعايتها 
 AGAIN البالتيني����ة ملب����ادرة
إلعادة التدوير حتت ش����عار 
»مستقبل بال نفايات«، حيث 
أطلقت املب����ادرة معرضا فنيا 

في مجمع األڤنيوز.
وتضم����ن املع����رض الذي 
اس����تمر 4 أي����ام من اخلميس 
إل����ى األحد، أعماال فنية أعدها 
مجموعة من الفنانني من مواد 
مختلفة معاد استعمالها، كما 
تضم����ن املعرض مجس����مات 
ولوحات فنية من املواد املعاد 
اس����تعمالها، باإلضاف����ة إلى 
مسابقة للصور الفوتوغرافية، 
حيث أخذ املش����اركون صورا 
حول محور إع����ادة التدوير، 
إضافة إلى مسابقة شارك فيها 
طالب املدارس لصنع أعمالهم 
الفنية اخلاصة من مواد معاد 

استعمالها كذلك.
وحرصا منها أن تش����ارك 
بشكل ملموس في هذه املبادرة 
الفنية التثقيفية، دعت شركة 
صناعات الغامن الفنانة ميشيل 
ريدي����ر من اململك����ة املتحدة، 
لتصم����م قطعة فني����ة فريدة 
من نوعها لظ����ل النحت. ومت 
تشكيل هذه القطعة من مواد 
معادة التدوير من خالل عدد 
من ش����ركات صناعات الغامن 
ممثلة في كوستا كوفي، وجنرال 
موتورز )كاديالك وشيفورليه(، 
وهوندا، وصفاة هوم، ومجموعة 

الهندسة.
وتشمل املواد املستخدمة 
أكوابا وأعواد ش����رب وقطع 
غيار سيارات وأرجل طاوالت، 
باإلضاف����ة إلى م����واد أخرى، 
وعرضت القطعة الفنية للمرة 
األولى خ����الل املعرض، داخل 
صندوق عرض مزود باإلضاءة 
ومصمم خصوصا لها، ليبني 
تفاصيلها ويكون الظل الذي 
بدا كظل شجرة حتمل عصافير 
على أغصانها، معبرا عن شركة 
صناع����ات الغ����امن التي متتد 
جذوره����ا في مجتمع وتاريخ 
الكوي����ت، ومتث����ل األغصان 

شركاتها املتعددة.
وفي حديثها حول مساهمة 
شركة صناعات الغامن، قالت 
منظمة مبادرة AGAIN، م.نسرين 
املطوع: »نود ان نشكر شركة 
صناعات الغ����امن على رعاية 
مبادرة AGAIN إلعادة التدوير، 
وهذا يعكس إميان الش����ركة 
الراسخ بأهمية إعادة التدوير 
وحماية البيئة، باإلضافة إلى 
التزام الش����ركة مبسؤوليتها 
االجتماعي����ة وخل����ق تأثير 
إيجابي في املجتمع، ووجود 
قطعة فنية فريدة لظل النحت 
في املعرض، شجع الزوار على 
البدء بالتفكير بالنفايات بطريقة 
مختلفة، وبعث رسالة مهمة 

الدائم  كجزء من حرصها 
على دع����م الطاقات الكويتية 
 ACURA الواعدة، قام����ت املال
برعاية احلفل السنوي والذي 
التمويل بكلية  ن����ادي  أقامه 
العل����وم اإلداري����ة بجامع����ة 

الكويت. 
العديد من  وتخلل احلفل 
الفقرات الش����يقة ومت تكرمي 
الطلبة الفائقني بكلية العلوم 
اإلدارية، كما مت تقدمي كلمة من 
قبل رئيس النادي شكر فيها 
املال ACURA على رعايتها لهذه 
الفعالية، حيث قدم بنفسه درع 
 ACURA التكرمي ملدير عام املال

عماد مالعب. 
ومن جهته، حتدث السيد 
مالعب خالل كلمته للحضور 
 ACURA عن مدى اهتمام املال
برعاية أنشطة الشباب الكويتي 
في جميع املجاالت وأيضا عبر 
عن سعادته لتواجده في هذه 

األمسية. 
 ACURA وأخيرا قامت املال
خالل احلفل بإجراء مسابقة 
للطلبة وأجري خالل احلفل 
سحب على هدايا قيمة، حيث 
مت في نهاية احلفل اختيار اسم 
الرابح باملسابقة وتسلم هديته 
القيمة.  وحترص شركة املال 
ACURA، أول عالم����ة جتارية 
الفاخرة،  اليابانية  للسيارات 
النوع  على رعاية مثل ه����ذا 
من األحداث االجتماعية التي 
تعكس اهتمامها بتش����جيع 
الش����باب الكويت����ي ف����ي كل 
املجاالت وحتقيق تطلعاتهم.

يفخر مطعم سمس����م في 
الكوي����ت أن يعلن عن منحه 
ش����رف اجلائ����زة الدولي����ة، 
 ،Q-PLATINUM AWARD
تقدي����را جله����وده املتميزة 
التي ق����ام بها فريقه املتكامل 
العربية  في شركة ستاندرد 
العام����ة واملقاوالت  للتجارة 
ش.م.م.، وهي ش����ركة تدير 
سلس����لة مطاعم منها مطعم 
سمس����م الذي ن����ال اجلائزة 
 BOECKER العاملية من شركة
املعتم����دة لس����المة الصحة 
الغذائية والبيئة العاملية في 

الشرق األوسط.
وتأتي استثمارات شركة 
س����تاندرد العربية في مجال 
الكويت ضمن  ف����ي  املطاعم 
خطة لتطوي����ر مطاعم ذات 
درج����ة عالي����ة ف����ي نوعية 

أقامت السفارة اللبنانية 
بالكويت حفل تكرمي ووداٍع 
اللبناني بالكويت  للسفير 
د.خضر حلوة مبناس���بة 
انتهاء مهمته الديبلوماسية، 
وذلك بقاعة احلفالت الفاخرة 
»اجلهراء« بفندق جي دبليو 

ماريوت الكويت.
وقد حضر حفل العشاء 
عدد كبير من السفراء العرب 
واألجانب، أعضاء من السلك 
الديبلوماسي بالكويت إلى 
جانب شخصيات كويتية 
مهمة وأعضاء من اجلالية 

اللبنانية بالكويت.
وقد افتتح حفل العشاء 
بكلمة ألقاها م.حنا شلهوب، 
بالنياب���ة ع���ن أصدقائ���ه 
اللبنانيني، شكر من خاللها 
السفير د.خضر حلوة على 
مجهوداته اجلبارة طيلة مدة 
توليه مسؤولية السفارة 
بالكويت، حيث عمل جاهدا 
على توطيد أواصر العالقة 
بني دولتي لبنان والكويت، 
كم���ا حتدث كذلك س���فير 
الهاشمية  اململكة األردنية 
بالكويت محمد الكايد باسم 
أصدقائه السفراء، كما حتدث 

لهم حتثهم على إعادة التدوير 
وإع����ادة اس����تخدام النفايات 
ألغراض أخرى مفيدة«. وقال 
مدير إدارة االتصاالت في شركة 
صناعات الغامن، عبداللطيف 
عبدالعزيز الشارخ: »نحرص في 
شركة صناعات الغامن على دعم 
املبادرات التعليمية والتثقيفية، 
مثل مبادرة AGAIN التي قدمت 

خدمتها وج����ودة مأكوالتها، 
وهي تس����عى باستمرار على 
تدريب فريقها املتكامل واملتميز 
في عمله وكفاءاته، ولقد سرت 
عائلة شركة ستاندرد العربية 
وشركائها ومدرائها بهذا اإلجناز 
السعيد وباستضافته خبراء 

فرصة شيقة جدا لزوار األڤنيوز 
من جميع األعمار لالطالع على 
أعمال فنية مت تش����كيلها من 
مواد معاد استخدامها، ولهذا 
عملنا على املس����اهمة بقطعة 
فنية اشتركت فيها مجموعة 
من شركات صناعات الغامن، 
سعدنا مبشاركتنا في املعرض، 
وبرعايتنا لهذه املبادرة الفريدة 
من نوعه����ا، ونتمنى أن نرى 
املزي����د من ه����ذه املب����ادرات 
في املس����تقبل«. يأت����ي دعم 
 AGAIN صناعات الغامن، ملبادرة
ضمن برنامجها للمسؤولية 
االجتماعية، والتي تلتزم من 
خالله بالعطاء للمجتمع وذلك 
عن طري����ق متكني احملتاجني، 
ودعم التعليم، وتشجيع ريادة 
األعمال، وتدعم صناعات الغامن 
هدف AGAIN في توعية املجتمع 
بفوائد إعادة التدوير من خالل 
الدورات التي تعقدها إلى جانب 
املع����رض الفني. ومن اجلدير 
بالذك����ر ان ش����ركة صناعات 
الغامن رعت العديد من املبادرات 
التعليمية في السابق مثل ملتقى 
»ستارت آب ويكند � كويت«، 
لدعم وتوجيه أصحاب األفكار 
التجارية، كما أنها أكبر مصدر 
ملتطوعي برامج مؤسسة »إجناز 
� الكويت«، حيث يتطوع موظفو 
الش����ركة في برامج »إجناز � 

الكويت« بشكل منتظم.

شركة BOECKER العاملية التي 
منحت هذه اجلائزة املرموقة 
الى مطعم سمسم الكائن في 

مجمع األرابيال.
 Q-PLATINUM وجائ����زة
عاملي����ة  جائ����زة   AWARD
مصدق عليها من قبل الهيئة 
البريطانية املعتمدة للصحة 
العاملي����ة والبيئة، متنح هذه 
اجلائزة فقط للذين يعملون 
تبعا للمعايير الصحية العاملية 
في مجال املطاعم كما هو متبع 
في أرقى املطاعم الشهيرة في 
العالم. وتع����ود نتيجة هذا 
التفوق في مطعم سمس����م- 
الكوي����ت ال����ى من اتس����موا 
املبذولة املتواصلة  باجلهود 
من مجموعة خب����راء تغذية 
ومتدربني على العمل النوعي 

في »ستاندرد العربية«.

الرئيس  الهاج���ري  مناف 
التنفيذي للمركز املالي باسم 
أصدقائه الكويتيني والعديد 

غيرهم.
 بعد ذل���ك منح م.مايك 
ش���اهني درع���ا تذكاري���ة 
للس���فير د.حل���وة وذلك 
تقديرا وعربونا لعمله خالل 
توليه مسؤولية السفارة 
في الكويت، كما أشاد بدور 
الفعال في توطيد  السفير 

العالقات بني البلدين.


