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يحتفل الزميل عامر الهاجري 
بزف���اف جنله محم���د ويقيم 
باملناسبة حفال يوم غد اخلميس 
في قاعة الوادي شمال بنزين 

الرقة، ألف مبروك.

أفراح الهاجري اخلميس 
تعرضت املنسق العام ملبرة في »الوادي«

البر اخليرية صفية الشمري 
لوعكة صحي���ة ادخلت على 
اثره���ا الى املستش���فى حيث 
تلقت العالج املناس���ب، وهي 
اآلن في فترة نقاهة، سالمات 

وما تشوفني شر.

الشمري في فترة نقاهة

»بابك جريل هاوس« للمأكوالت اإليرانية يفتتح الفرع الـ 5 في المنقف

»جيرار ـ بيرغو« تحتفل بإنجازاتها التاريخية

ب���دوره يحافظ على مس���توى 
الطعام فيصل الى العميل بنفس 

اجلودة املقدمة داخل املطعم.
واجلدير بالذكر ان ش����ركة 
فود ماستر � للمطاعم واخلدمات 
الغذائي����ة � ش����ركة رائدة في 
تقدمي املطاعم اجلديدة الراقية 
واملبتك����رة للس����وق الكويتي 
منذ عام 1998، كما متتلك حق 
االمتياز التجاري لسلسلة مطاعم 
جنكي سوشي في الكويت ودول 
ف����ي اخلليج وبعض  مختارة 

الدول العربية.

اجلودة املتوافرة في قائمة الطعام 
في املطعم، ولذلك كلنا ثقة بأن 
افتتاح الفرع اجلديد ميثل إضافة 
جديدة في إطار جهودنا املبذولة 
إلرضاء عمالئنا حيثما كانوا«.

وأضاف معرفي ان ما مييز 
»بابك جريل هاوس« هو االلتزام 
باجلودة واخلدمة العالية وتقدمي 
أفض���ل املنتج���ات حي���ث يتم 
اس���تخدام أجود أنواع اللحوم 
الطازجة واملذبوحة في الكويت 
بش���كل يومي، كما ان الوجبات 
تقدم بتغليف عالي اجلودة والذي 

فود ماستر أحمد معرفي »بان 
افتتاح الفرع اجلديد لسلة مطاعم 
بابك في املنقف هي مبثابة خطوة 
مهمة ومؤث���رة للمطعم، حيث 
ستتيح لنا فرصة لتوسيع نطاق 
خدماتنا وتلبية متطلبات أكبر 
قاع���دة جماهيري���ة ممكنة في 
محافظة األحمدي بصفة خاصة، 
كما سيمكننا الفرع اجلديد من 
حتسني خدماتنا للجمهور محبي 
ابداعات املطبخ االيراني، وكذلك 
اعطاء الفرص���ة ملن يرغب في 
الوجبات عالية  تناول اح���دى 

ينفرد مطع���م »بابك جريل 
هاوس« للمأك���والت اإليرانية 
بأصالة وجودة أكسبته شهرة 
وشعبية كبيرة من بني املطاعم 
اإليراني���ة � رغم حداثته � وفي 
فترة وجيزة بصفته من املطاعم 
القليلة التي تقدم أطباقا ايرانية 
ذات طابع خ���اص ومميز. من 
اجلابرية كانت االنطالقة األولى 
م���ع افتتاح أول مطعم ل� »بابك 
جريل هاوس«، تلتها فروع أخرى 
في بنيد القار، الساملية وأسواق 
القرين ثم افتتاح الفرع اجلديد 
في املنقف. كم���ا يتميز مطعم 
بابك للمأكوالت االيرانية بخدمة 
التوصي���ل الت���ي تلبي طلبات 
العمالء في أربع محافظات هي 
العاصمة وحولي ومبارك الكبير 

واألحمدي.
يق���دم مطع���م »بابك جريل 
هاوس« لعشاق املطبخ اإليراني 
قائمة من أشهى املأكوالت اإليرانية 
امل���ذاق والنكهة األصلية،  ذات 
مبكونات عالية اجلودة مثل اللحم 
والدجاج الطازج واحلالل واخلبز 
اإليراني الطازج الذي يحضر في 
مطبخ باب���ك مما يتيح للعمالء 
فرص���ة جتربة ت���ذوق فريدة 
وصحية. كما توفر قائمة طعام 
بابك االختيار من بني العديد من 
الوجبات التي تناس���ب جميع 
األذواق مثل »جلو كباب كوبيدة« 
و»كباب كوبيدة« و»كباب بابك« 
و»جلو كباب بختياري« و»كباب 
برك« و»جلو تكا دجاج« باإلضافة 
الى قائم���ة متنوعة من القيمة 
أو املرق مثل »خورشت بامية« 
وأصناف األرز بالزرشك والباقالء 
وقائمة املقبالت التي تضم »ميرزا 
قاس���مي« و»نرجسي« وغيرها 
من األطباق اإليرانية املشهورة 
والسندويشات واحللويات التي 
هي من العوامل التي س���اهمت 
املكان  بقوة في جع���ل »بابك« 
األمثل لطل���ب وجبة ذات مذاق 

أصلي ومتميزة.
وفي حديثه عن افتتاح الفرع 
اجلديد، صرح املدير العام لشركة 

حرص���ت »جيرار � بيرغو« خالل مش���اركتها الفاعلة في دورة 
2010 م���ن الصالون الدولي للس���اعات الراقية بجنيڤ SIHH على 
إطالق أحدث مجموعاتها من الس���اعات الراقية واملتمثلة في عدد 
من املوديالت املتقن���ة الصنع، احتفاء بحركة الكوارتز التي كانت 
قد ابتكرتها من قبل وحققت على اثرها جناحا هائال، ولذلك أعادت 

اكتشافها من جديد مع بداية عام 2010.
وتش���تمل س���اعة »1966 كرونوغراف« اجلديدة من »جيرار � 
بيرغو« على آلية كرونوغ���راف متميزة، وصدرت في علبة أنيقة 
ضمن مجموعة »1966« العريقة. جتمع الساعة اجلديدة بني االمتياز 
التقني واجلمال التصميمي بأعلى مستويات االتقان، وتنعم بتناغم 

بالغ، وتستعرض ما تتمتع به الدار من خبرات عريضة.
يبلغ قطر علبة »1966 كرونوغراف« 40 مليمترا، ومتتاز بخطوطها 
الصافي���ة وتصميمها املتجانس، وح���رص املصممون على اتقان 

أبعادها، وهو ما ظهر جليا من خالل انحناءات العلبة.
كما تس���تعرض س���اعة »1966 فول كاليندر بليديام« اجلديدة 
جماليات ووظائف صناعة الس���اعات الكالس���يكية األصيلة، فيما 
يعتمد تكوينها على معدن البالديوم الفلزي النادر. صدرت الساعة 
بكمية محدودة، وتعرض التقومي بجميع عناصره، حيث تعلن عن 

التاريخ واليوم والشهر، كما تعرض أطوار القمر.
وعلى مينائها البارع، الذي يدور عليه عقربان تتخذان ش���كل 
أوراق الش���جر، تظهر نافذتان متجانبتان عند مؤش���ر الساعة 12 

تعرضان اليوم والشهر باألحرف وليس باألرقام.
ظهر العلبة من كريس���تال السافير الشفاف، ويكشف عن بهاء 
 GP033MO ،احلركة امليكانيكية ذاتية التعبئة التي تعمل بها الساعة
التي مت تصنيعها داخليا لدى الدار. يذكر ان معدن البالديوم ينتمي 
ال���ى عائلة البالتني، ولكن الكميات املتوافرة منه تقل عن الكميات 
املتوافرة من الذهب بنحو عشرين مرة، ولكنه أكثر مقاومة، وهو 

معدن نادر، ومطلوب بشدة ملا له من خصائص مفيدة.
خضعت س���اعة »الورياتو« إلع���ادة التصميم وجهزت بحركة 
كوارتز جديدة بتشطيبات منمقة، وصدرت بكمية محدودة، وجنحت 
في اختصار رافدي���ن من روافد خبرات »جيرار � بيرغو« أال وهما 

التصميم الفريد واحلركة االستثنائية املدهشة.
ينعم تصميمه���ا بإطار مصقول ثماني األض���الع بالتباين مع 
الس���وار املدمج بالعلبة ذي التشطيب الساتاني، وعقربا الساعات 
والدقائق مضيئان لتيس���ير قراءة الوقت في الظالم في حني ُطلي 

عقرب الثواني باللون األحمر لوضوح القراءة أيضا.

»توربيون ويذ ثري غولد بريدجز«

قامت »جيرار � بيرغو« بتنقيح التكوين الهندس���ي التاريخي 
لساعة »توربيون ويذ ثري غولد بريدجز« وطرحتها في عام 2010 
اجلديد بكمية شديدة احملدودية من 50 قطعة تتألق بتصميم نادر 
اجلمال. من املعروف ان آلية التوربي���ون الراقية تتطلب العناية 

الفائقة بأصغر التفاصيل.
صدرت الساعة في علبة ذهبية دائرية، بأبعاد متقنة وانحناءات 
صممت خصيصا لتالئم معصم اليد بإحكام تام، وهي تضيف بعدا 
جديدا الى مجموعة ساعات التوربيون الراقية املشتملة على ثالثة 

جسور ذهبية.

»WW.TC سمول سكند«

كش���فت »جي���رار � بيرغو« عن موديل جدي���د ضمن مجموعة 
»WW.TC سمول س���كند«، متثل في ساعة جتمل بني دفء الذهب 
الوردي ووقار امليناء األسود. انها تفسير بارع لألناقة التي تبرزها 
خطوط صافية ساعدت على تعزيز الطلة اجلريئة التي متيز هذه 

املجموعة.
استخدم في هذه الس���اعة نظام »ww.tc« الذي يسمح ملرتديها 
بقراءة الوقت احمللي، وكذلك الوقت في 24 مدينة زمنية حول العالم 
بشكل متزامن، هذا الى جانب وظيفة الثواني الصغيرة التي تظهر 

عند مؤشر الساعة 6.
يبقى ان نقول ان هذه الساعات متوافرة ومعروضة في معرض 

غادة للمجوهرات، في مجمع الصاحلية الطابق األرضي.

املأكوالت اإليرانية ذات الشعبية الكبيرة يقدمها مطعم »بابك جريل هاوس«

الكباب املتنوع على قائمة أطعمة »بابك«


