
السبت  23  يناير  2010   13محليات
السفير اللبناني أكد أن الكويت من الدول السباقة الحتضان المبادرات العربية

مطعم البلد.. المذاق اللبناني األصيل بإطاللة كويتية 

رندى مرعي
يقع مطعم البلد اللبناني على ارتفاع 20 
دورا عن األرض ليستمتع رواده باملأكوالت 
اللبنانية مع اإلطاللة الكويتية، حيث افتتح 
»البلد« فرعه في الكويت شارع احمد اجلابر 
في برج الشرق برعاية السفير اللبناني 
لدى البالد د.بس����ام النعماني وحضور 
املكلف باألعمال القنصلية انطوان عيد، 
والقائم بأعمال امللحق العسكري العميد 
الركن رسالن حلوي، واملعاون األول جورج 
اخلوري وصاحب املطعم د.محمد الشايجي 

وعدد من الشخصيات.
وبهذه املناس���بة قال السفير د.بسام 
النعمان���ي »ان مطعم البلد يجس���د من 
خالل فرعه في الكويت الش���قيقة عينة 
للمشاريع واملبادرات اللبنانية الناجحة 
التي امتدت لدول االغتراب وحققت جناحا 
كبيرا مشيرا إلى انه يكتسب أهمية بالنظر 
إلى عمق رواب���ط العالقات بني البلدين 
والتي جتلت على مدى العقود املاضية 
من خالل اتخاذه���م من بيروت عاصمة 
اصطيافهم األولى وتعلقهم باملذاق اللبناني 

األصيل« 
وأضاف النعماني »ان الكويت كانت 
من الدول السباقة في احتضان العديد من 
املبادرات العربية، وذلك جتسيدا لرؤية 
صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد 
في تعزيز العمل العربي املشترك وزيادة 
حجم االس����تثمارات البينية بني البلدان 
العربية مبا ينعكس بالرخاء على مواطني 

الدول العربية وهو ما ترجمه سموه من 
خالل العديد من املب����ادرات جتاه لبنان 
بش����كل خاص وجتلى في العام املاضي 
من خالل اس����تضافة الكويت ألول قمة 

اقتصادية واجتماعية عربية«.

 دراسات معمقة

بدوره أوضح مدير عام ش���ركة كافكو 
املالكة ملطعم البلد في الكويت عبد الرحيم 
زهير »ان الشركة أعدت دراسات معمقة مع 
عدة جهات متخصصة حول جمي الوكاالت 
اللبنانية في مج���ال املطاعم، وبناء على 
ذلك تبني ان سلسلة مطاعم البلد كعالمة 
جتارية حتظى مبع���دالت ثقة عالية لدى 
العمالء مقارنة بغيره���ا، كما ان حرصنا 
على تقدمي األطب���اق واملأكوالت اللبنانية 
بجميع أنواعها كان من العوامل اإلضافية 
التي ساهمت في اختيار وكالة مطعم البلد 
لتكون أول وكالة مطاعم لبنانية بحتة تفتتح 
فرعا لها في الكويت مشيرا إلى ان حرص 
شركة »كافكو« على مراعاة كافة التفاصيل 
اخلاصة مبطاعم البلد وفي مقدمتها املذاق 
اللبناني األصيل شكل عامال مهما في النجاح 
الذي حققه مطعم البلد في الكويت والذي 
عكسه اإلقبال الكبير عليه من قبل مختلف 

شرائح املجتمع الكويتي«. 

شبكة فروع المطعم الخارجية

من جهته لفت مدير عام شبكة فروع 
مطاعم البلد في لبنان والفروع اخلارجية 

زياد أصفر إلى ان تواجد املطعم في الكويت 
يكتسب أهمية خاصة ضمن شبكة فروع 
املطعم اخلارجية واملتواجدة في السعودية، 
وذلك بالنظر إلى العالقة الوطيدة التي 
جتمع بني لبنان والكويت، هذا باإلضافة 
إلى كون املستهلك الكويتي قد اعتاد من 
خالل تردده الدائم إلى لبنان، على انتقاء 
أذوق األصناف من املطبخ اللبناني األصيل 
مشيرا إلى ان إقبال املصطافني الكويتيني 
على ارتياد مطعم البلد في لبنان إلى جانب 
اإلقبال على املطبخ اللبناني بشكل عام 
في الكويت، كانت من العوامل احلاسمة 
التي دفعت الش����ركة الفتتاح فرع له في 
الكويت«. وأوضح ان النجاح الذي حققه 
املطعم في الكويت، شكل دافعا ومنوذجا 
للشركة لتعزيز شبكة فروعها اخلارجية 
من خالل إضافة فرع جديد ملطعم البلد 
في مدين����ة جدة يضاف إلى الفرع اآلخر 
في منطق����ة اخلبر في اململك����ة العربية 

السعودية.
أما مدير عام مطعم البلد في الكويت 
وحيد زهر الدين فق���ال ان افتتاح فرع 
ملطعم البلد في الكويت هدف لنقل املذاق 
اللبناني األصيل إلى الكويت، مشيرا إلى 
ان اإلدارة حرص���ت على املزج بني عدة 
عناص���ر، إذ يتميز املطعم مبوقع خالب 
على علو 20 طابقا في برج الشرق، كما أنه 
يوفر مساحات واسعة في داخله ويضمن 
اخلصوصية للعائالت، هذا باإلضافة إلى 
االلتزام بتقدمي أرقى مستويات اخلدمة 

وأش���هى األطباق اللبنانية، واستعانته 
بفريق عمل ميلك خب���رات طويلة بدءا 
بقسم احلجوزات مرورا بالطهاة وفريق 
العمل وصوال إلى قس���م خدمة العمالء 

واخلدمات املساندة.
بدوره أوضح رئيس الطهاة في مطعم 
البلد مجدي مطر »أنه باإلضافة إلى اخلبرة 
الطويلة التي ميلكها فريق عمل املطعم 
في إعداد مختلف األطباق اللبنانية، فإننا 
نحرص دائما على اس���تخدام املكونات 
اللبنانية الطازجة املستوردة خصوصا 
الستخدامها في األطباق املقدمة، وذلك مبا 
يحافظ على القيمة الغذائية لهذه األطباق، 
اللبنانية  النكه���ة  ومبا يضمن حتقيق 

األصيلة«.
ويستطيع ضيوف مطعم البلد تذوق 
الطعم اللبناني األصيل من خالل االختيار 
من القائمة الطويلة التي تضم مختلف 
املأكوالت اللبنانية الشهية باإلضافة إلى 
األطباق اخلاصة مبطعم البلد كس���لطة 
البلد التي متزج تشكيلة من اخلضراوات 
الطازجة مع صلصة البلد وحلوم البلد، 
كما ان مطعم البلد يقدم تشكيلة من الكبب 
اخلاصة ككبة الفستق واألورما والدجاج، 
هذا باإلضافة إلى الكبة غير التقليدية ككبة 
السمك والكبة الصاجية. وللفرن اللبناني 
حيز مهم في قائمة املأكوالت منها لفلوفة 
الكفتة التي تأتي على رأس قائمة أطباق 
الفرن، ويضاف إليها فطيرة اللحمة بعجني 

مطعم البلدبدبس الرمان وذات املذاق الفريد.

السفير اللبناني د.بسام النعماني ود.محمد الشايجي يفتتحان مطعم البلد بحضور العميد الركن رسالن حلوي واملكلف باألعمال القنصلية أنطوان عيد

رندى مرعي
أعلن مدي���ر إدارة الكوارث والطوارئ 
في جمعية الهالل األحمر الكويتية يوسف 
املعراج انه بناء عل���ى التبرع الذي قدمه 
صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد 
ملساعدة ضحايا زلزال هاييتي مت جتهيز 
املس���اعدات اإلغاثي���ة في أدوي���ة وخيام 
وبطانيات وغيرها من املس���تلزمات التي 
اعت���ادت اجلمعية ان تقدمها في مثل هذه 

الكوارث.
وفي تصري���ح ل� »األنباء« قال املعراج 
انه يتم اآلن العمل على تأمني وسيلة نقل 

إليصال املساعدات مناش���دا احلكومة أن 
تك���ون الطائرة تابعة له���ا على ان تكون 
طائرة خاصة وذلك لتوجيه ايجار الطائرة 

اخلاصة نحو املساعدات.
وتاب���ع املعراج ان ايصال املس���اعدات 
للمتضررين س���يكون ع���ن طريق فريق 
املتطوعني املوجود في هاييتي وعن طريق 
االحتاد الدولي واللجنة الدولية للصليب 
والهالل األحمر الذين يعملون على تقدمي 
املس���اعدات على أرض الواقع وفي مكان 

وقوع الكارثة.
من جانب آخر، أشاد املعراج باجلهود 

إدارة   الت���ي يبذله���ا رئي���س مجل���س 
البرجس في حتضير  اجلمعية برج���س 
 املس���اعدات اإلغاثي���ة حرص���ا منه على 
جتهيزها وإيصالها في أسرع وقت ممكن، 
ومبا يؤمن شيئا من احتياجات املتضررين 

املهمة.
املع���راج تصريح���ه بالقول   وخت���م 
 ان اجلمعي���ة مس���تعدة لتق���دمي جميع 
أنواع املس���اعدات ملتض���رري احلوادث 
والكوارث وهم اآلن بانتظار وسيلة النقل 
التي ستوصل املساعدات الى ضحايا كارثة 

هاييتي.

المعراج لـ »األنباء«: مساعدات ضحايا هاييتي جاهزة 
ونحن بانتظار وسيلة النقل إليصالها إلى المتضررين

تشمل خيمًا وأدوية وبطانيات

)كرم دياب(د.بسام النعماني ود.محمد الشايجي والعميد الركن رسالن حلوي خالل جولة في مطعم البلد

الرفاعي: معرض الفنون اإلسالمية 
إضاءة لطيفة في مجال الخط العربي

قام االمني العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب بدر الرفاعي 
بزيارة ملع����رض الكويت الدولي للفنون االس����المية الرابع واملقام في 
املسجد الكبير واستمع الرفاعي الى شرح مستفيض للتعريف بأجنحة 
املعرض من مدير مركز الفنون االسالمية واملشرف على املعرض فريد 
العلي، وابدى الرفاعي اعجابه مبقتنيات املعرض وحسن التنظيم وذلك 
اثر تفقده للمعرض ولقائه بالفنانني املش����اركني. وقال ان هذا املعرض 
ش����امل وجدير باالهتمام وأعجبت اش����د االعجاب بهذا النوع للتجارب 
العربية واالس����المية في مجال اخلط العربي النه يعتبر اضافة لطيفة 
على الفن االسالمي اجلميل وخاصة في مجال اخلط العربي الذي يتميز 
بالرقة واجلمال. واضاف الرفاعي نحن في اشد احلاجة ملعرفة هذا اللون 
وخاصة الش����باب وذلك بعد التطورات التي طرأت على ثقافتنا والتي 

بدر الرفاعيكادت ان تغيب الفنون االسالمية مبا فيها اخلط العربي.

تشمل 70 صنفًا وتستمر طيلة أيام العام

العتيبي: انطالق مهرجان المشتريات في »تعاونية خيطان«
بخصومات تصل إلى 40% االثنين المقبل 

على توزيع املياه والعصائر على 
املدارس بصف����ة يومية كما تقيم 
س����نويا حفال لتكرمي املتفوقني، 
وتق����دمي الدعم امل����ادي والعيني 
للمدارس واملس����اجد اضافة الى 
املس����ابقة السنوية حلفظ القرآن 

الكرمي.
واختتم رئيس جلنة اخلدمات 
والعالق����ات العامة ف����ي جمعية 
خيطان التعاونية خالد العتيبي 
تصريح����ه ب����أن هن����اك خططا 
مس����تقبلية لدى جلنة اخلدمات 
في مجال املس����اهمة االجتماعية 
وخدمة املنطقة واملساهمني ستسهم 
جميعها في االرتقاء مبس����توى 

اخلدمات املقدمة.

وأفضل اخلدمات، والفنادق فئة 
5 جنوم مع تقدمي وجبات كاملة 
من بوفيه����ات مفتوحة، وتوفير 
الرعاية اخلاصة لذوي األمراض 
املزمنة، اضافة الى توزيع الهدايا 
القيمة وإجراء العديد من املسابقات 
مع القيام برح����الت متنوعة الى 
املناسك واملوالت التجارية، وتلبية 
متطلبات جميع املساهمني، وتوزيع 
ماء زمزم وحقيبة لكل مس����اهم 
معتمر، ال����ى جانب تأمني جميع 
التي يحتاج  التس����هيالت  انواع 
إليها املعتمر خ����الل تواجده في 
املقدس����ة. وف����ي إطار  األراضي 
الش����راكة املجتمعي����ة أوضح ان 
جمعية خيطان التعاونية حريصة 

الت����ي تنظمها جمعي����ة خيطان 
التعاونية ملساهميها لها ميزات 
انها بأقل األس����عار  ابرزها:  عدة 

املقبل على 70 صنف����ا من املواد 
الغذائية واالستهالكية بأنواعها 
املختلفة مع احلفاظ على اجلودة 
وتخفي����ض األس����عار لصال����ح 
املستهلك بش����كل ملموس يصل 
الى 40%، وذل����ك على مدار العام 
على ان يت����م تغيير األصناف ال� 
70 بحسب املواسم والشهور. وزاد 
ان املس����اهمني كانوا على موعد 
مع رحل����ة العمرة الت����ي تقيمها 
اجلمعية س����نويا في 13 اجلاري 
إال انه وبسبب إعادة االنتخابات 
ونظرا المتحانات الطلبة مت تقدير 
املساهمني وتأجيل املوعد الى ما 

بعد األعياد الوطنية.
وبني العتيبي ان رحلة العمرة 

محمد راتب
أك����د رئيس جلن����ة اخلدمات 
والعالقات العامة في جمعية خيطان 
العتيبي حرص  التعاونية خالد 
مجلس اإلدارة على توفير جميع 
املستلزمات واخلدمات الى جانب 
الكبير بتقدمي األنشطة  اهتمامه 
املتميزة التي ينتظرها املساهمون، 
اضافة الى املهرجانات التسويقية 
وعروض األسعار التي تسهم بشكل 
مباشر في تخفيف العبء عن رب 
األسرة طوال أيام السنة. وأوضح 
انه انطالقا من املس����ؤولية التي 
حتملها املجل����س اجلديد فقد بدأ 
باكورة اجنازاته بإقامة مهرجان 
املشتريات الذي سينطلق االثنني 

بعـد  لمـا  الجـاري   13 مـن  للمسـاهمين  السـنوية  العمـرة  رحلـة  تأجيـل 
الطلبـة وامتحانـات  اإلدارة  مجلـس  انتخابـات  إلعـادة  نظـرًا  الوطنيـة  األعيـاد 

خالد العتيبي

يوسف املعراج


