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من حفل املشروعات

35

قيادات املشروعات بينهم خالد الغانم وهدى الصالح

{

بمناسبة مرور  32عامًا على تأسيسها وتدشني مركز املعلومات الجديد

شركة املشروعات السياحية بحضور قياداتها احتفلت ومحبوها بأعيادها

استهلتها فرقة تلفزيون الكويت التي شاركت
بجملة من اللوحات الفنية من الفلكلور الشعبي
ال �ك��وي �ت��ي ك �م��ا ش� � ��ارك م� �ق ��دم ب ��رام ��ج االط� �ف ��ال

متابعة واهتمام في خدمات مركز املعلومات

خالد الغانم يتوسط رجال الداخلية

مصطفى النجار بتوليفة مسلية م��ن الفقرات
وامل �س��اب �ق��ات ال� ��ى ج��ان��ب امل ��ذي ��ع أس ��ام ��ة ف ��ودة
ال��ذي يتمتع بشعبيته الجماهيرية م��ن خالل

{

خ��دم��ات��ه ل�ل�ج�م�ه��ور ال� ��ذي ج ��ال ب��رف �ق��ة وس��ائ��ل
االعالم في اركان املركز.
اشتمل برنامج الحفل على العديد من الفقرات

{

ترويح ومرح

فريق مركز املعلومات وبعض مسؤولي املشروعات السياحية (تصوير عبداللطيف قعدان)

{

يحق لها ان تختال ف��رح��ا بكل تلك الجماهير
ال �ت��ي ت �ق��اط��رت م ��ن م�خ �ت �ل��ف م �ن��اط��ق ال �ك��وي��ت
لتشاركها الفرحة في اعيادها وانجازتها اآلنية
واملستقبلية انها املشروعات السياحية الشركة
ال �ت��ي ارت� �ب ��ط اس �م �ه��ا م �ن��ذ ت��أس �ي �س �ه��ا ب��اف��راح
الوطن واملواطنني واملقيمني على حد س��واء لم
ت��زل ع�ل��ى ع�ه��ده��ا م��ع محبيها ورواد مرافقها
ال��ذي��ن ح��رص��وا على ح�ض��ور الحفل ال��ذي اقيم
ب�م�ن��اس�ب��ة ت��دش��ني م�ن�ب��ى م��رك��ز امل �ع �ل��وم��ات في
حلتها الجديدة والذي تزامن افتتاحه مع العيد
الثاني والثالثني للشركة.
وبهذه املناسبة قام نائب رئيس مجلس االدارة
العضو املنتدب خالد الغانم وق�ي��ادات الشركة
من مختلف القطاعات بالقاء كلمة رح��ب فيها
بالحضور الجماهيري املميز وجميع وسائل
االعالم التي حضرت لتغطية الحدث وفي كلمته
اكد الغانم على ان بني اهم االهداف التي حرصت
على تحقيقها الشركة منذ بداية تأسيسها هو
ت�ق��دي��م ال�خ��دم��ات الترفيهية وال�ت��روي�ح�ي��ة لكل
م ��واط ��ن وم �ق �ي��م ع �ل��ى ارض ال �ك��وي��ت ك �م��ا اك��د
ع�ل��ى دور ال �ش��رك��ة ف��ي ت �ط��وي��ر وت�ن�م�ي��ة اف�ض��ل

{

كتبت مريم عبدالرزاق

الخدمات وق��ال« :لم يألو القائمني على الشركة
وج�م�ي��ع امل �س��ؤول��ني ف�ي�ه��ا م�ن��ذ ن�ش��أت�ه��ا ج�ه��دا
ف��ي سبيل االرت �ق��اء بمستوى ال�خ��دم��ة مل��رت��ادي
م��راف�ق�ه��ا وارض� ��اء جميع االذواق واض ��اف لقد
ع �ك��ف ال�ج�م�ي��ع ع �ل��ى ت�ح�ق�ي��ق ال �ه��دف ال� ��ذي من
اجله تأسست الشركة وف��ي كلمته اثنى الغانم
على الوجوده الشابة من الكويتيني وزمالئهم
الوافدين كما حثهم على بذل قصارى جهدهم
لتبقى ال�ش��رك��ة ف��ي م�ص��اف ال�ش��رك��ات ال��ري��ادي��ة
واملتميزة في خدماتها الترفيهية والترويحية
كما اش��اد ب��روح االس��رة وال�ف��ري��ق ال��واح��د التي
يحرص موظفي الشركة على التمسك والعمل
ب��ه وت��وج��ه العضو املنتدب ف��ي كلمته بالشكر
لرجال االمن من وزارة الداخلية السهاماتهم في
حفظ االم��ن والنظام اث�ن��اء االحتفال كما شمل
بالشكر ممثلي وسائل االعالم املختلفة وتمنى
للجميع االستمتاع بقضاء اسعد االوق��ات في
ضيافة املشروعات السياحية.
عقب الكلمة ق��ام م�س��ؤول��ي ال�ش��رك��ة وقياداتها
بقطع قالب الحلوى الكبير الذي اعد خصيصا
ل�ه��ذه امل�ن��اس�ب��ة ث��م ان�ت�ق��ل الجميع ب��رف�ق��ة خالد
الغانم ال��ذي ق��ام ف��ي ق��ص شريط افتتاح مركز
املعلومات الجديد معلنني بذلك البدء في تقديم

األلعاب النارية

{

خالل مسابقات اختيار أفضل باريستا في غلوريا جينز كوفيز

مبروك يوسف التفوق

حسونة :نشجع الروح التنافسية لصنع أفضل أصناف القهوة

سعدت أسرة الطالب
ي� � � � � ��وس� � � � � ��ف ي� � �ح� � �ي � ��ى
أش� �ك� �ن ��ان ��ي ب �ت �ف��وق��ه
ال��دراس��ي وأق��ام��ت له
ً
حفال بهيجًا حضره
ن� � �خ� � �ب � ��ة م � � � ��ن األه � � � ��ل
واألص� � � � ��دق� � � � ��اء ال� �ت ��ي
ت� �م� �ن ��ت ل� � ��ه ال� �ن� �ج ��اح
ال � �ب ��اه ��ر ف � ��ي ح �ي��ات��ه
العملية.

حنان دشتي تناقش مشاكل الفتيات
في كلية الهندسة
الزميلة حوراء جودي (تصوير عالء البوريني)

{
{

أكد مدير تطوير األعمال في غلوريا جينز كوفيز
الكويت وس��ام حسونة على أن سلسلة غلوريا
جينز تهدف م��ن خ��الل حرصها على خلق روح
امل �ن��اف �س��ة وال �ت �ع ��اون ال �ب �ن��اء ب ��ني ال �ع��ام �ل��ني إل��ى
تشجيع أفراد طاقمها على تقديم أرقى الخدمات
وأفضل أصناف القهوة للزوار مشيرا بذلك إلى
امل �س��اب �ق��ة ال �ت��ي ن�ظ�م�ت�ه��ا غ �ل��وري��ا ج�ي�ن��ز ك��وف�ي��ز
تحت شعار « باريستا» ( محضر القهوة ) الذي
أقيم ألول مرة في الكويت في مقر الكافيه الكائن
بمجمع سوق شرق.
وب� �ه ��ذه امل �ن��اس �ب��ة أع � ��رب ح �س��ون��ة ع ��ن س �ع��ادت��ه
الع �ت �ب��ار ال �ك��وي��ت ه ��ي ال �ب �ل��د ال �ت��ي ت�ن�ط�ل��ق منه
ه� ��ذه امل �س��اب �ق��ة ال� �ت ��ي ت� �ق ��ام ألول م� ��رة الخ �ت �ي��ار
أف�ض��ل باريستا م��ن ال�ك��وي��ت بحضور محكمني
ومشرفني من استراليا وه��م مايكا وولكر مدير
تطوير األعمال وأماندا أشابي مديرة العمليات
ف��ي ال �ش��رق األوس ��ط وأوروب� ��ا وأض ��اف ب��أن ه��ذه
امل�س��اب�ق��ة نفسها س�ت�ق��ام ب�ع��د ذل ��ك ف��ي مختلف
ال � � ��دول ال� �ت ��ي ت �ن �ت �ش��ر ف �ي �ه��ا س �ل �س �ل��ة ك��اف �ي �ه��ات
غلوريا جينز ومن ثم ستقام في دبي التصفيات
النهائية الختيار أفضل باريستا في العالم .

وف��ي توضيحه لتفاصيل املسابقة ق��ال حسونة
لقد ش��ارك  6ب��اري�س�ت��ات ف��ي املنافسة لتحضير
ث� ��الث� ��ة أص� � �ن � ��اف م �خ �ت �ل �ف��ة م � ��ن ال � �ق � �ه� ��وة وه ��ي
(إس�ب��ري�س��و والكاباتشينو أم��ا الصنف الثالث
فهو ال��ذي يفسح املجال للمتنافسني في إظهار
مدى براعتهم في ابتكار امل��ذاق الفريد علما بأن
ع��دد األك��واب اإلجمالية املتاحة للعامل الواحد
ه��ي  12ك��وب��ًا وأض ��اف أن ال�ف��ائ��ز سيحصل على
جائزة عبارة عن تذكرة سفر إلى دبي مع إقامة
م �ج��ان �ي��ة أم ��ا م�ع��اي �ي��ر ال �ف ��وز ف �ه��ي ت�ع�ت�م��د على
تحضير القهوة بإتقان كبير وكذلك السرعة في
األداء باإلضافة إلى القدرة على ابتكار تصاميم
مختلفة على سطح فنجان القهوة مع املحافظة
على نظافة الجهاز واملكان .
وت �ج��در اإلش � ��ارة إل ��ى أن غ �ل��وري��ا ج�ي�ن��ز ك��وف�ي��ز
– س ��وق ش ��رق – األس �ت ��رال ��ي األص� ��ل ي �ع��د ث��ان��ي
أكبر كافيه في العالم من هذه السلسلة ذات 850
ف��رع��ًا منتشرة فيما ال ي�ق��ل ع��ن  30دول ��ة وي�ق��در
عدد العاملني فيها بحوالي  10000عامل تقريبا
ف�ض��ال ع��ن ال��دع��م ال�ك�ب�ي��ر ال ��ذي ت �ح��رص غ�ل��وري��ا
جينز كوفيز على تقديمه للعديد م��ن األنشطة
وال�ف�ع��ال�ي��ات االجتماعية والثقافية والشبابية
والخيرية .

{

{

كتبت حوراء جودي

{

طفلتني في املقهى

وسام حسونة وممثل إدارة تطوير األعمال

متنافس يحوز على إعجاب وتقدير لجنة الحكم

برنامجه اليومي «سبيد» ال��ذي يبث من اذاعة
م��اري�ن��ا  FMك�م��ا ت�خ�ل��ل ال�ح�ف��ل ت��وزي��ع ال�ه��داي��ا
والجوائز على الحضور.

قدمت خبيرة التجميل حنان دشتي محاضرة عن املاكياج وكيفية
ع��الج عيوب الوجه مع مناقشة الكثير من املواضيع ،خ��الل الندوة
التي أقيمت أخيرًا في كلية الهندسة والبترول في جامعة الخالدية،
وح �ض��ر امل �ح��اض��رة ع��دد ك�ب�ي��ر م��ن ال�ط��ال�ب��ات وال�ف�ت�ي��ات ال�ب��اح�ث��ات
ع ��ن ال �ج �م��ال وت �ح �س��ني م�ظ�ه��ره��ن
لألفضل ،ودارت م�ح��اور املناقشة
ح� ��ول س � ��ؤال ب �ع��ض ال �ف �ت �ي��ات ع��ن
ط � ��ري � �ق � ��ة رس � � � ��م ش � �ك � ��ل ال � �ح� ��اج� ��ب
املناسب للعني واخفاء شكل األنف
ال�ك�ب�ي��ر ،م��ع م�ع��ال�ج��ة ع�ي��ب نحافة
ال��وج��ه ب ��أل ��وان ال �ب��الش��ر املختلفة
كما تطرقت حنان دشتي لنصائح
ع � ��دة وج �ه �ت �ه��ا ل �ل �ط��ال �ب��ات وك� ��ان
م ��ن ض �م �ن �ه��ا االب� �ت� �ع ��اد ك ��ل ال�ب�ع��د
ع� ��ن ال �ت �ق �ل �ي��د وم� �ت ��اب� �ع ��ة امل ��وض ��ة
ب�ح��ذاف�ي��ره��ا وف�ق��ط اخ�ت�ي��ار ك��ل ما
ي �ت �ن��اس��ب م ��ع ش �ك��ل ال ��وج ��ه ول ��ون
البشرة ،فليس كل موضة تناسب
حنان دشتي
كل فتاة وام��رأة محددة لكل طالبة
ط �ب �ي �ع��ة وال� � � � ��وان امل� ��اك � �ي� ��اج ال� ��ذي
تضعة للجامعة وللموظفة أيضا
م��ع ال �خ��وض ف��ي م��وض��وع ت��ات��و ال�ح��اج�ب��ني وت�ح��دي��د ال �ش �ف��اه ،كما
تطرقت إلى كتابها األول عن التجميل وابتكاراته وعن معرضها في
أرض امل�ع��ارض في مشرف وال��ذي تعرض فيه ماركتها التجميلية
األول��ى في الكويت والخليج والعالم العربي مؤكدة فخرها كونها
أول كويتية تبتكر ماركة باسمها.

