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مدير عام هيلتون الكويت اندرياس بوسارد يشارك املوظفني قطع كيكة احلفل

اجواء ساحرة على انغام القيثارة من طاقم العمل في املقهى االجنليزي بـ »األڤنيوز«

مهدي الفيصلي يتوسط املسؤولني والعاملني في الفرع اجلديد لكيك آند بيك

»هيلتون الكويت« احتفل بموظفيه
من مواليد يناير 2010

»كيك آند بيك« افتتحت فرعًا جديدًا في المنقف على الطريق الساحلي

المقهى اإلنجليزي
 في األڤنيوز يحتفل بعيده األول

ندى أبو نصر
احتفل املقهى االجنليزي في األڤنيوز بعيده األول وس����ط حشد كبير 
من االعالميني والصحافيني وبحضور مدير االطعمة واملشروبات في فندق 
الشيراتون كورت فيهمان ومديرة العالقات العامة كارولني الزهر ومساعدة 
مدير العالقات العامة  في الش����يراتون اماني شكر. وأعرب مدير االطعمة 
واملشروبات كورت فيهمان عن ش����كره للصحافيني لتلبيتهم الدعوة في 
مش����اركة فندق شيراتون الكويت فرحته مبناسبة مرور عام على افتتاح 
املقه����ى االجنليزي في فرع����ه الثاني في األڤنيوز، واك����د ان املقهى بهذه 
املناسبة يعلن عن عرض خاص ومميز بالنسنة االولى في فرع األڤنيوز 
فق����ط والصالح حتى نهاي����ة فبراير وهو عبارة ع����ن مجموعة مختارة 
من السكونز والسندويش����ات االجنليزية التقليدية اضافة الى مجموعة 
مغرية من احللويات الشهية منها كعكة الشوكوالتة وفطيرة التفاح التي 
اعدت خصيصا بهذه املناسبة بسعر خاص جدا. وجدير بالذكر ان املقهى 
االجنليزي يعتبر املكان االمثل الحتساء الشاي وتناول املأكوالت اخلفيفة 
مثل السكونر والسندويش����ات الصغيرة وفوندو الشوكوالتة الساخنة 
الى جانب الفاكهة الطازحة وكعكة البراونيز واملارشمالوز على الطريقة 

االجنليزية في اجواء رومانسية هادئة ترافقها انغام القيثارة احلية.

مفاجآت فندق كراون بالزا فرصة للعب والفوز
فندق كراون بالزا يفاجئن����ا دائما بالعروض 
الفريدة، هذه املرة ميكنك احلصول على خصم %50 

على الفاتورة عند حل ألغاز الكلمات املتقاطعة.
وتشارك في العرض مطاعم ال حصر لها، منها 
مطاعم كراون بالزا، مطاعم هوليداي ان الساملية، 
ملتقى الشعب، فروع املطاعم بأبو حليفة ومول 

360 وديسكفري مول وليلى جاليري مول.
العرض س����ار في 10 مطاعم من افضل مطاعم 
الكوي����ت وكل مطعم له ألغ����از بكلمات متقاطعة 
خاصة به وعند حلها ميكنك احلصول على خصم 
50% على الفاتورة، واملطاعم املشاركة هي ساكورا، 
تاجن شاو، النوخذة، ريب اي، الديوان، االحمدي، 

فياجو، ايام زمان، فوشون وشبستان.
كل لغز له موضوع خاص به ومتعلق مبطعم 
م����ن املطاع����م، مثل اللغ����ز اخلاص بتاجن ش����او 
وأس����ئلته املتعلقة باالكل الصيني ومطعم تاجن 
شاو، وسيمكنك احلصول على اخلصم من املطعم 
عند حل لغ����ز الكلمات املتقاطعة اخلاصة به، فال 
تدع الفرصة تفوتك واس����تمتع بخصم 50% في 

مطاعمك املفضلة.

»ليلى جاليري سبا« يحتفل 
بفبراير على طريقته الخاصة

احتفلي بفبراير مع ليلى جاليري سبا، الفاخر 
الذي يقدم اآلن عروضا متميزة للمرأة مع مجموعة 
مختارة من جلسات العناية من لو ثيرمي مارين دو 
سانت مالو وخدمات صالون فرانك بروفوست للشعر 
والتجميل والتي سوف متنحك الشعور بالسعادة 
والوئام. العروض اخلاصة من ليلى جاليري سبا 
تشمل اختيارك من جلسات فرك اجلسم، لف اجلسم، 
ومساج التدليك، واالسترخاء، ومانيكير وبادكير، 
وازالة الشعر بالش����مع، وقص الشعر وجتفيف 

الشعر، وهي تبدأ من 50 دينارا.
ليلى جاليري س����با يقدم لك جتربة فريدة في 
االسترخاء والدالل، دعي ايدي املختصني من ذوي 
اخلبرة العالية تعمل على استرخائك، بينما تنعمني 
في واحدة من رحالت املنتجعات الفاخرة واكتشفي 

سحرك وجمالك ولياقتك.

بدعوة من املدير العام اندرياس بوسارد احتفل 
منتجع هيلتون الكوي���ت مبوظفيه من مواليد 

شهر ديسمبر 2009 ويناير 2010.
ومت تكرمي املوظفني املثاليني واقيم بهذه املناسبة 
حفل بهيج جلميع موظفي املنتجع، كما شارك 
باحلفل جميع العاملني باملنتجع وطاقم االدارة 
حيث قدم بوس���ارد شهادات التقدير للموظفني 
املثاليني من جميع االقسام كما هنأ مواليد شهر 
ديس���مبر ويناير احتفاال بعي���د ميالدهم وهنأ 

املوظفني املكرمني على عملهم الدؤوب خالل هذه 
الفترة على املثابرة والتفاني في عملهم اليومي 
لالستمرار على التطوير والتقدم في تأمني اخلدمة 

املميزة للنزالء والضيوف الكرام.
 وفي نهاي���ة احلفل ش��������ارك املدير العام 
اندرياس بوسارد بقطع الكيكة وتبادل احلديث 
مع املوظفني واالداريني وسادت اجواء من البهجة 
على وجوه اجلميع الذين جسدوا روح الفريق 

الواحد.

افتت���ح كي���ك آن بيك مؤخرا فرعه الثاني عش���ر وذلك 
مبجمع الهبدان على الطريق الساحلي باملنقف، وسط اجواء 
احتفالية ومشاركة رسمية من قبل مسؤولي الشركة الذين 
تقدمهم نائب مدير عام كيك آند بيك مهدي الفيصلي. وقال 
الفيصلي بهذه املناسبة: اننا سعداء بهذا االجناز اجلديد الذي 
يؤكد حرصنا على توسيع منافذ بيع الشركة لتغطي جميع 
مناطق الكويت والوصول الى جميع الشرائح، مشيرا الى 
ان فرع الش���ركة باملنقف سيغطي احتياجات املنطقة التي 
تشهد توسعا وازديادا في عدد السكان مما يحتم التواجد 
فيها. واضاف الفيصلي: ان ادارة الشركة حرصت على ان 

يكتسي الفرع اجلديد للشركة حلة جديدة تتناسب والتطور 
امللحوظ في عالم تقدمي احللويات واملعجنات والشوكوالته 
واآلي���س كرمي، موضحا ان الش���ركة حرصت على اعتماد 
تصميم داخلي مريح للعمالء وزبائن الفرع واضفت عليه 
ألوانا جديدة ومميزة تساهم في توفير اجواء ممتعة لذواقة 
منتجات كيك آند بيك. واكد مدير عام الش���ركة ان القائمة 
الشهية لعشاق منتجات كيك آند بيك من املعجنات واحللويات 
والشوكوالته واآليس كرمي سستوافر في فرع املنقف اجلديد، 
باالضافة الى خدمة التوصيل املجاني والتجهيز للمناسبات 
واحلفالت اخلاصة، مشددا على ان هذه املنتجات واخلدمات 

املتميزة تتوفر في جميع الفروع املنتشرة في جميع مناطق 
الكويت، وان الشركة ماضية في خطط توسعها الفتتاح فروع 
جديدة خالل عام 2010. ويذكر ان العالمة التجارية كيك آند 
بيك شهدت تطورا ملحوظا وتلقى منتجاتها اقباال من قبل 
اجلمهور، وهي شركة متتلك الشركة الكويتية للتجهيزات 
الغذائية التابعة لشركة الفنادق الكويتية نسبة 51% منها، 
وانها تدرس حاليا التوسع اقليميا في دول مجلس التعاون 
لدول اخلليج العربية بعد ان لقيت منتجاتها استحس���انا 
واقباال من قبل اجلمهور وحققت نتائج مميزة منذ انشائها 

قبل عدة سنوات.

املوظفون املثاليون في هيلتون الكويت تسلموا شهادات التقدير من إدارة املنتجع تقديرا جلهودهم  )اسامة البطراوي(كارولني الزهر واماني الشكر تشاركان فريق املقهى االجنليزي قطع كيكة احلفل


