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طاقم العمل في املطعم  )احمد علي( 

سيف الدين محمد

عمرو ٔاحمد

 من األطباق املقدمة بوفيه متنوع 

وسيم مهدي 

جانب من معرض الصحة والتجميل

اختتم فعالياته في »األڤنيوز« بحضور حاشد من الزوار واملتخصصني

فندق وريزيدنس سفير الفنطاس يستضيف
 أسرة الصحافة واإلعالم على أمسية عشاء

أحمد: معرض »الصحة والتجميل« قدم حلواًل مبتكرة 
من كبرى الشركات واملراكز الطبية املتخصصة

بدع���وة م���ن إدارة فندق 
 � الكويت  وريزيدنس سفير 
الفنطاس، اجتمعت األس���رة 
الصحافية واإلعالمية الشهر 
املاضي في مطعم الروش���نة 
للمأكوالت الكويتية التقليدية 
على أمسية عشاء دافئة لتذوق 
الكويتية  البحرية  املأكوالت 
التقليدية، يليها االستمتاع 
بجلسة اخليمة امللكية املكيفة 
في حديقة الشاطئ التي حتيط 
بها مساحات خضراء واسعة 
ممتدة عل���ى الرمال الذهبية 
العربي حيث يوفر  للخليج 
ألف���راد األس���رة الصحافية 
واإلعالمية فرصة االسترخاء 
والتلذذ بنفحات الشيش���ة 
التقليدية املفضلة لديهم في 
قلب املناظ���ر الطبيعية مما 
يتيح لضيوفنا الكرام التمتع 
والترفيه عن أنفسهم في بيئة 
مريح���ة وفاخ���رة. وجاءت 
الدعوة تقدي���را وامتنانا من 
الداعم  لل���دور  الفندق  إدارة 
والفعال الذي تلعبه الصحافة 

اختتم مع���رض الصحة 
والتجميل فعالياته في مجمع 
األڤنيوز، حيث انطلق حتت 
رعاية وكي���ل وزارة الصحة 
د.خالد السهالوي وحضور 
الوكيل املس���اعد للش���ؤون 
القانونية في وزارة الصحة 
د.محمود عبدالهادي، بعد أن 
قدم على مدار 3 أيام ومبشاركة 
الش���ركات واملراكز  كب���رى 
الصحية ف���ي البالد عروضا 
مذهلة واستشارات مجانية 
وخصومات كبرى وخدمات 

متنوعة.
وبهذه املناسبة قال مدير 
إدارة املش���اريع في ش���ركة 
النماذج الفرنس���ية املنظمة 
للمع���رض عم���رو أحمد: إن 
املعرض حقق أهدافه في تقدمي 
الش���رائح املجتمعية  جميع 
وتوفير حلول مبتكرة في عالم 
التجميل واحلياة الصحية، 
وقدم جملة م���ن املعلومات 
التوعوية الصحية الصحيحة 
لهم من خالل املشاركة املميزة 
لعدد من ال���وكاالت العاملية 
واحمللية واملراكز الطبية ذات 
املصداقي���ة العالية واخلبرة 

الواسعة.

واإلعالم ملساندة وتغطية كل 
أنشطة وفعاليات الفندق. 

وقد قام طاقم اإلدارة في 
الفن���دق باس���تقبال ممثلي 
الصحافة واإلعالم حيث رحبوا 
بهم في مطعم الروش���نة ملا 
ميتاز به من األطباق الكويتية 
األصيلة ذات املذاق املميز في 
أجواء س���احرة وديكورات 
أنغام املوسيقى  مبهرة على 
الشرقية الكويتية التي تعكس 
الت���راث الكويتي مبزيج من 

وأضاف أحمد أن اإلقبال 
كان مميزا حيث شهد حضور 
أعداد كبيرة قام���ت بزيارة 
املعرض خالل األيام الثالثة، 
وخصوصا من فئة السيدات 
اللواتي يبحثن عن احللول 
الصحيح���ة للحصول على 
النضارة واجلمال والتخلص 
من مشكالت البشرة وتساقط 
الشعر، باإلضافة إلى حضور 
أصح���اب االختصاص أيضا 
لالطالع على كل ما هو جديد 

في طب األسنان.
إل���ى أن تواجد  وأش���ار 
الش���ركات واملراكز واهتمام 
وزارة الصح���ة م���ن خالل 
الوكيل املس���اعد  حض���ور 
للشؤون القانونية وشهادته 
املميزة في التنظيم جعلنا أمام 
مسؤولية كبرى في تطوير 
مختلف اجلوانب وتوس���عة 
العمل بشكل أكبر، واالنفتاح 
على جميع اجلهات والقضايا 
التي تهم املواطنني واملقيمني 
لتلبيتها وتوفيرها مستقبال، 
مش���يدا بالوكيل املس���اعد 
وبحضوره وجتوله في أرجاء 
املعرض وثنائه على اجلهود 
املبذولة وم���ا يقدمه القطاع 

املاضي واحلاضر. وفي هذه 
املناسبة، قال مدير عام فندق 
 � الكويت  وريزيدنس سفير 
الفنطاس سيف الدين محمد 
»إن مطعم الروشنة للمأكوالت 
الكويتية التقليدية يأتي بنكهة 
تراثية كويتية أصيلة ترضي 
أصعب األذواق يعتبر املطعم 
الكويتي الوحيد في فنادق ال�5 
جنوم واملكان املثالي لضيوف 
الكويت وزوارها لالستمتاع 
بتن���اول أش���هى املأك���والت 
وأكثرها غنى والتنعم بأرقى 

األجواء وأكثرها فخامة«.
العام  املدي���ر  وقد عب���ر 
للفندق عن سعادته بتلبية 
األسرة الصحافية واإلعالمية 
لدعوته���ا له���ذه األمس���ية، 
وأضاف »س���تبقى ذكريات 
هذه الليلة الساحرة واللحظات 
االس���تثنائية التي قضيناها 
برفقتكم دائما محط تقديرنا 
وامتناننا لألثر اجلميل الذي 
تخلفوه وراءكم في كل مناسبة 

تتواجدون بها«.

اخلاص في املجالني الصحي 
والتجميلي.

وب���ني أن املعرض ش���هد 
حضورا مميزا أيضا ألصحاب 
اخلبرة الواسعة في العديد من 
املجاالت الطبية ضمن األجنحة 
ممثلني عن املراكز والشركات 
وهم على قدر عال من املعرفة 
العلمية واالطالع الواسع على 
التقنيات واألبحاث احلديثة، 
حيث قاموا بفحوصات مجانية 
للضغط والسكري واألسنان 
ووف���روا إرش���ادات خاصة 
بصحة األم واحلامل وتعزيز 
اللياق���ة البدنية، والتخلص 
من السمنة، والتوعية بأهمية 
الكشف املبكر على األمراض، 
وتوفي���ر تخفيض���ات على 
التجمي���ل واألجهزة  م���واد 
الطبية وفحص توازن األقدام 
لألطفال، مع توافر أحذية طبية 

صحية.
وتوجه بالش���كر لوزارة 
الذهبيني  الصحة والرع���اة 
اليتربورغ،  اليس���رة  شركة 
الدولي لطب  مركز تيج���ان 
األس���نان، مركز جلوبل ميد 
الطبي »جي إم سي« ومركز 

أكنان لطب األسنان.

خدمة مميزة  

جودة عالية وأفضل األسعار

)قاسم باشا( صورة جماعية  للعاملني في املطعم  

»شيك شاك الشرق األوسط« يطرح قائمة
 الطعام اجلديدة ملوسم العطالت

ندى أبونصر 

أطلق »شيك شاك« قائمة 
الطعام اجلديدة واللذيذة 
املخصصة ملوسم العطالت، 
والت���ي س���تتوافر لفترة 
محدودة من 1 ديسمبر وحتى 
16 يناي���ر في جميع فروع 

شيك شاك بالكويت. 
وتضم القائمة اجلديدة 
ملوس���م العطالت خيارات 
املأكوالت  متنوع���ة م���ن 
الشهية مثل هوت بيبر شاك 
)برغر حلم أجنوس بقري 
الك���راث املقرمش  يعلوه 
والهالبينو والفلفل الكرزي 
وصلصة ش���اك(، وميبل 
ديجون هوت دوغ )هوت 
دوغ اللحم البقري يعلوه 
خردل ديج���ون بالقيقب 
املقرمش( وكذلك  والكراث 
بطاطا كرينكل )بطاطا مقلية 
مقرمش���ة تعلوه���ا جبنة 
شيدر شاك وصلصة اجلبنة 
األميركية والفلفل الكرزي 
املقطع(. ولالستمتاع بأجواء 
الشتاء، يقدم لكم شيك شاك 
جينجرس���ناب كونكريت 
املثلج بنكهة  )الكاس���ترد 
الڤ�انيال ممزوج مع كوكيز 
جينجرس���ناب وصلصة 
اللوز(  كرامي���ل بش���راب 
وشيك الشوكوالته والفول 
السوداني اململح. ومبناسبة 
هذا اإلصدار اجلديد لقائمة 
الطع���ام املمي���زة، نظ���م 

شيك ش���اك أمسية خاصة 
للصحافي���ني العاملني في 
الصحف احمللية ليكونوا أول 
من يستمتع باملذاق الرائع 
التي تتضمنها  للمأكوالت 
القائمة اجلديدة في الفرع 

اجلديد لشيك شاك الكائن 
الثاني مبجمع  الطابق  في 
السدرة على طريق املهبولة 
الس���احلي. وقد استمتع 
الضيوف باألجواء املميزة 
واألطباق اللذيذة من قائمة 

الشتاء اجلديدة. 
ويش���تهر مطعم شيك 
شاك بتقدمي أشهى الوجبات 
العصري���ة الس���ريعة من 
اللذي���ذ والهوت  البرغ���ر 
دوغ والبطاط���ا احملم���رة 
املثلج وغيرها  والكاسترد 
الكثير. يعد شيك شاك مكانًا 
رائعًا للتجم���ع والتالقي 
حيث تتوافر األجواء املرحة 
واملأكوالت الشهية واملكونات 
الطازجة البسيطة بأفضل 

األسعار وبجودة عالية.

جانب من التجهيزات املطبخية اجلديدة من »نولتي نيو«

»علي عبدالوهاب املطوع التجارية« تقدم مفهومًا جديدًا 
ملطابخ عصرية بتجهيزات رائدة من »نولتي نيو«

أعلن���ت ش���ركة عل���ي 
عبدالوهاب املطوع التجارية 
ومجموعة نولت���ي، إحدى 
عالماتها التجارية ذات اجلودة 
العالية والتي تتخذ من أملانيا 
مق���را لها، اليوم عن طرحها 
»أعد تصميم مطبخك« والذي 
يعتبر التوجه الثالث ل�»نولتي 
نيو« والذي يجس���د رؤية 
بعيدة ورائدة في التجهيزات 

املطبخية املعاصرة.
تق���دم »نولت���ي ني���و« 
هذا التوج���ه غير التقليدي 
والذي مت تش���ييد منتجاته 
بشكل مجزأ عن طريق التفنن 
باألسطح واألساليب املبتكرة، 
باإلضافة إلى أنها تقدم طريقة 
جديدة لعرض املنتج من خالل 
التعامل مع املطبخ وكأنه غرفة 
معيشة مبستوى راق خللق 
فرصة التميز واالختالف عن 
التجهيزات املطبخية األخرى 

في السوق.
بالتعاون مع املدير الفني 
واملصمم مايك ميري، وضعت 
»نولتي ني���و« بصمتها في 
وحدات املطبخ وجتهيزاته، 
حيث جمعت عدة عناصر مع 
بعضها البعض وأضافتها إلى 
مطابخ نولتي. وعلى الرغم 
من التدرج ف���ي خط تطور 
»نولتي نيو« فإنها استطاعت 
أن تع���وض النق���ص ف���ي 
املنتجات املطبخية املوجودة 
في الس���وق وأن تقدم خطا 
معاصرا يتوافق مع احلياة 
احلركي���ة اجلدي���دة ويوفر 
خاصي���ة التحك���م باملطبخ 
وتغييره وف���ق البيئة التي 

يتواجد بها.

وق���ال املدير الع���ام في 
ش���ركة عل���ي عبدالوهاب 
املطوع التجارية، علي فيصل 
املطوع: »إننا في شركة علي 
عبدالوهاب املطوع التجارية 
حريصون على مواكبة أحدث 
التكنولوجي���ات في ش���تى 
مجاالت احلياة التي تتوافق 
مع متطلبات األسر الكويتية. 
وها نحن الي���وم نقدم آخر 
التقنيات احلديثة  صيحات 
التي تلبي متطلبات احلياة 
والس���يما في مجال املطبخ 
الذي لطاملا شهد منا إنتاجا 
مفعما باالبت���كار واجلودة 
العالي���ة التي تتماش���ى مع 
احلي���اة العصري���ة وتوفر 
الراحة لكل من يستخدمها. 
إن هذه املنتج���ات اجلديدة 
م���ن »نولتي نيو« جتس���د 
رؤية جديدة ثاقبة في عالم 

تشتمل الوحدات اجلديدة 
التي تقدمها »نولتي نيو« على 
مجموع���ة متنوعة تتراوح 
بني أرفف معدنية للتخزين، 
وخزانة ع���رض، ومكتبة، 
ومدفأة، باإلضافة إلى قاعدة 
إنها  الفنية.  خاصة للتحف 
ليست عناصر تقليدية يجب 
تواجدها في املطبخ، ولكنها 

فكرة رائدة ال سابق لها.
الفني  املدير  وقد أوضح 
واملصم���م، مايك ميري: »لم 
يعد املطبخ مكانا مخصصا 
للطهي فقط. فحينما تعمل في 
املطبخ فإنك ترحب بضيوفك 
وتقدم لهم طعاما شهيا. مطبخ 
اليوم هو أكثر من كونه مكان 
مخصص للطب���خ أو غرفة 
للطع���ام، إنه حيث جتد كل 
احتياجاتك األساسية، مطبخك 

هو كل حياتك«.

الطبخ وتتيح للمستهلكني 
حرية االختي���ار، كما تلبي 
جميع احتياجاتهم بدءا من 
اخلزائن املطبخية وصوال إلى 

أفران الطبخ«.
ومتاشيا مع هذه املتطلبات 
التصميم لهذه املطابخ  فإن 
اجلدي���دة قد اش���تمل على 
وحدات أثاث من مس���احات 
معيش���ية أخرى باإلضافة 
إلى احتوائ���ه على وحدات 
املطبخ الكالسيكية كالرفوف 
واخلزانات واملواقد وغيرها. 
هذه العناصر ميكن أن تكون 
متكاملة بشكل فردي في كل 
بيئ���ة ولذلك فإنه���ا تخلق 
إل���ى غرفة  انتقاال سلس���ا 
الطعام واملعيشة. وبالتالي 
فإن���ه تصور جدي���د يفتح 
نافذة واسعة من احلياة إلى 

املطبخ.

املعرض قدم جملة 
من املعلومات 

التوعوية الصحية 
الصحيحة للزوار

أصناف جديدة من شيك شاك الكاسترد املثلج


