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تكرم موظفيها بجوائز "التم ّيز في العمل"
"دايت كير" ّ
الكويت 22 ،فبراير  :2012كرّ مت "دايت كير" الرائدة في تزويد الخدمات الصحية والبرامج
الغذائية في الكويت ،موظفيها في احتفالها السنوي لتوزيع جوائز "التميّز في العمل" تقديراً منها
ألدائهم الممتاز وأخالقيات العمل العالية لديهم واإلنجازات التي حققها كل منهم في مجاله
الخاص.
وأقامت "دايت كير" حفل توزيع جوائز "التميّز في العمل" ،التي هي الجوائز السنوية التي تكرّ م
الموظفين الذين تميزوا في قطاع الصحة والتغذية في الكويت ،بحضور رئيس مجلس إدارتها،
السيد /أحمد العبدلي ،وكافة طاقم فريق عملها لإلعالن عن أسماء الموظفين الذين أحرزوا تقدما ً
في مجال عملهم وكانوا من األكثر عطا ًء خالل العام  ،2011وذلك بنا ًء على معايير تقييم
وضعه مدراء األقسام بحسب متطلبات العمل الخاصة والمطبقة في كل قسم.
وقال رئيس مجلس إدارة "دايت كير" ،السيد /أحمد العبدلي" :يسعدنا جداً أن نكرّ م أعضاء فريق
"دايت كير" بجوائز "التميّز في العمل" التقديرية لعام  2011لنشكر لهم الجهود الال منتهية التي
يقومون بها يوميا ً وعلى مدار الساعة لتقديم عمل رائع نفخر به كفريق في "دايت كير" ويميّزنا
في المجتمع الكويتي الذي نستمر في تزويده بما يحتاجه لتحسين الصحة العامة ونمط حياة
األفراد بمساعدة االختصاصيين المعطائين لدينا".
يذكر أن "دايت كير" تأسست في عام  ،2005وهي شركة رائدة في في مجال الخدمات الصحية
والبرامج الغذائية في الكويت ،كما أنها المركز الغذائي الوحيد في الكويت الحاصل على اعتماد
المركز العربي للتغذية والذي يضم مختبر صحي خاص به لفحص جودة األغذية .وتقوم "دايت
كير" أيضا ً بتزويد المستشفيات الخاصة الرائدة في الكويت منها مستشفى السالم ،مستشفى
المواساة الجديد ومستشفى طيبة بالوجبات الغذائية الصحية يوميا ً للمرضى على حسب
احتياجاتهم الخاصة.
وتقوم "دايت كير" بمساعدة األفراد في التغلب على مشاكلهم الصحية وتحقيق وزنهم المثالي
بفضل فريق من أخصائيي التغذية المعتمدين عالمياً ،والبرامج الغذائية الصحية والمتوازنة التي
توصلها يوميا ً طازجة إليهم ،ومجموعة غنية من المنتجات الصحية المتوفرة في الجمعيات
التعاونية وفي أفرع "دايت كير" المنتشرة في أكثر من  70موقع في الكويت.
-انتهى-

