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أعضاء جمعية الذواقة في »سفير« مارينا الكويت

طاقم عمل »سفير« مارينا في صورة تذكارية

»ميداس« لألثاث تحصد لقب »سوبر براند« 
للعام الثاني على التوالي

»سفير« مارينا الكويت يستضيف جمعية الذواقة العالمية 
 استضاف فندق »سفير« مارينا 
الرابعة  الكويت مؤخرا، وللمرة 
جمعية الذواقة العاملية في حفل 
عشاء فاخر أقامه الفندق في مطعم 
»أطالنتس«، بحضور عدد من كبار 
الشخصيات وضيوف الشرف في 
دولة الكويت، مبن فيهم سعادة 
الس����فير البلجيكي السيد جايلز 
هي����وارد، ونخبة من أبرز ممثلي 

مجتمع األعمال في الكويت.
وقد اخت����ار الفندق هذا العام 
لضيوفه االستمتاع بتجربة الليلة 
اآلسيوية التي أضفت على املطعم 
أجواء تبعث على الراحة والهدوء، 
ومت إعداد وجبة العشاء اخلاصة 
واملؤلفة من 7 أطباق رئيس����ية 
فاخرة حتت إشراف الشيف ماهر 
أس����عد، رئيس الطهاة التنفيذي 
وفريقه املتميز، وقد استحوذت هذه 
الوجبة بجميع تفاصيلها على رضا 

واستحسان جميع الضيوف.
ورحب مدير عام فندق »سفير« 
مارينا الكويت جان فردان، بأعضاء 
الذواق����ة وكبار ضيوف  جمعية 
الفندق في بداية األمسية التي مت 
خاللها تق����دمي قائمة من األطباق 
الشهية، مبا فيها لومبيا سماراجن، 
وأصناف متنوعة من السوتشي، 
وغارس����ينيا مانوتانا، وننبرك 
كينغ والنكن هوبو، واملس����تقاة 

م����ن مختلف البلدان اآلس����يوية 
الهند  اليابان، الص����ن،  ومنه����ا 

وسريالنكا.
وقد أبدى احلضور من اخلبراء 
الدولين املتمرسن بتقييم معايير 
اجلودة ف����ي فن الطبخ، إعجابهم 
باألصناف املعدة وأثنوا على جهود 

فريق الطهاة.
وكانت هذه األمسية متثل الليلة 
اآلسيوية التي مت إدراجها ضمن 
عرض »ليالي املارينا« التي أطلقها 
الفندق  ف����ي  مطعم »أطالنتس« 

مؤخرا.
وقد غمرت األجواء اآلسيوية 
التقليدية الدافئة جنبات املطعم، 
وانعكس����ت من خ����الل الديكور 
املثير لإلعجاب، الروائح العطرية، 
واإلض����اءة ومالب����س املوظفن، 
وساهمت اإليقاعات الناعمة التي 
صدحت طيلة األمس����ية بإضافة 
ملسة سحرية تركت لدى الضيوف 
انطباعا باالستحسان والسرور.

وكانت األمسية جتربة مذهلة 
ال تنسى قدم خاللها فندق »سفير« 

الالفتة  الكويت بأساليبه  مارينا 
وخدماته املتميزة جلمعية الذواقة 
في الكوي����ت الصورة األفضل ملا 
ميكن أن تكون عليه مطاعم الدرجة 

األولى.
الذواقة هي جمعية  وجمعية 
دولي����ة متخصصة بف����ن تذوق 
الطعام، وتضم ع����ددا كبيرا من 
األعضاء احملترفن والهواة الذين 
يجمع بينهم االهتمام املشترك مبا 
يتم حتضيره من أطعمة شهية في 

شتى املطابخ العاملية.

حصلت شركة »ميداس« لألثاث مجددا، على 
لقب »سوبر براند« للعام الثاني على التوالي، 
الذي متنحه مؤسسة »سوبر براندز« العاملية، 
للشركات التي حتقق أعلى مستوى للجودة 

في مجال جتارة األثاث املنزلي واملكتبي.
وكانت ميداس لألثاث حصلت على لقب 
»سوبر براند« عن العام 2008، متقدمة على 
الكثير من الشركات، نظرا لتطابق الشروط 
التي تضعها مؤسس���ة »سوبر براندز« ملنح 
هذا اللقب، مع إستراتيجية العمل املتبعة في 
شركة »ميداس« لألثاث، ومنها: »االلتزام باحلد 
األعلى من اجلودة والبيع بأسعار تنافسية 
وأسلوب العرض املميز والتوسع واالنتشار 

في سوق األثاث«.
وأعرب مدير عام مبيعات التجزئة راسل 
براون عن سعادته بحصول الشركة على هذا 
اللقب الذي تطمح الكثير من الشركات للحصول 
علي���ه، أمال في إضافته إلى رصيد إجنازاتها 
الكبيرة، وتأكيدا على النجاح املتواصل الذي 
حتققه »ميداس« منذ تأسيسها في العام 1994 

وحتى اليوم.
وقال إن حص���ول »ميداس« لألثاث على 
لقب »سوبر براند« للعام الثاني على التوالي، 
ج���اء نتيجة طبيعية للجه���ود التي تبذلها 
الشركة لالرتقاء مبستوى اجلودة الذي رفضت 
»ميداس« التن���ازل عنه طوال تاريخها، وما 
تقدمه من أسعار تناسب شريحة كبيرة من 
املواطن���ن واملقيمن في الكويت، إضافة إلى 
طريقة العرض املختلفة واجلديدة على السوق 

احمللي لألثاث.
وأضاف أن من بن الشروط التي تضعها 
مؤسسة »سوبر براندز« العاملية ملنح جائزتها 
أن تكون الشركة قامت بخطوات جدية نحو 
التوس���ع واالنتش���ار، وقد قامت »ميداس« 
بخطوات مهمة للتوس���ع خ���ارج الكويت، 
فبعد أن افتتحت أول فروعها اخلارجية في 
عمان باململكة االردنية الهاشمية، انتقلت إلى 
سوق األثاث واملفروشات في إمارة دبي بدولة 
االمارات العربية املتحدة، حيث افتتحت أول 
شركة متخصصة لتنفيذ املشاريع اخلاصة 
واملناقصات الكبرى للوحدات السكنية والڤلل 

والفنادق واملكاتب اإلدارية، وغيرها من منشآت 
جتارية، ثم افتتحت ش���ركة أخرى للغرض 
نفس���ه في مدينة الدوحة بدولة قطر، وذلك 
انطالقا من ثقتها العالية بخبرات فريقها في 
مجال تنفيذ املشاريع الكبرى، وبعد دراسة 
متأنية الحتياجات السوق، في فترة تشهد فيها 

قطر نهضة عمرانية واقتصادية عمالقة.
وأخيرا ش���هد س���وق األثاث في اململكة 
العربية الس���عودية افتتاح أول معرض من 
نوعه ل� »ميداس« في الرياض، وفيه تشكيلة 
كبي���رة وفاخرة من األثاث املنزلي العصري 
والكالس���يكي، وذلك بهدف إرضاء شريحة 
كبيرة من أصحاب الذوق الرفيع والتواقن 
لألناقة واألسلوب العصري في احلياة، وكذلك 
تلبية لرغبات عشاق األثاث الكالسيكي الذي 

مينحهم إحساسا بالفخامة واألصالة.
ومن جناح الرياض تسعى »ميداس« الى 
جناح آخر، حيث ستقوم بافتتاح معرضها 
الثاني باململكة في مدينة اخلبر خالل أشهر 
معدودة، ومن ثم تنتقل الى مدينة جدة لتفتتح 
معرضها الثالث باململكة مطلع العام املقبل.

واختتم براون تصريحه باإلشارة إلى ان 
ما حققته شركة »ميداس« لألثاث من انتشار، 
وحصولها على العديد من اجلوائز، ومنها لقب 
»سوبر براند« يعود الفضل فيه إلى الثقة التي 
أوالها العمالء إياها، وأن الشركة ستسعى دائما 
إلى تقدمي منتجات ذات جودة عالية، كنوع 

من رد اجلميل إلى هؤالء العمالء.
ف���ي  الش���ركة مس���تمرة  أن  وأوض���ح 
إس���تراتيجيتها بأن يك���ون األثاث فقط هو 
منتجه���ا الوحيد، م���ن دون توزيع جلهدها 
التجاري على أكثر م���ن مجال للعمل، وهو 
ما مينحها الكثير من الثقل في سوق األثاث، 

ويجعلها أكثر دراية بهذا املنتج.
وأكد أن اجلائزة الكب���رى التي يعتبرها 
القائمون على الش���ركة أعظم ما حتقق من 
إجنازاتها هي: حصتها السوقية من األثاث، 
والزيادة املطردة في ع���دد العمالء. ومتكن 
شركة »ميداس« من أن تدخل إلى 150 منزال 

في الكويت يوميا.
اجلدير بالذكر أن »س���وبر براندز« هيئة 
عاملي���ة تتولى تصنيف وتقيي���م العالمات 
التجارية، وفق مجموعة من الشروط اخلاصة 
التي تضعها الهيئة، ويتم على أساسها تقدير 
ميزات اجلودة التي تتمتع بها الشركة التي 

سيتم منحها اللقب.
ولدى الهيئة جلنة استشارة في الكويت 
قامت على ترش���يح ش���ركة ميداس لألثاث 
للحصول على لقب »س���وبر براند«، وهذه 
اللجنة تضم في عضويتها بدر احلميضي، 
خالد اخلالد، د.سعد البراك، نبيلة العنجري، 
محمد القبندي، مات دانيليز، فادي رويسي، 
املزيدي  املهندسة منار احلش���اش، د.زهير 

وصفاء الهاشم.
وجاء اختيار ش���ركة »مي���داس« لألثاث 
من قبل مجلس ال� »س���وبربراندز« العاملي، 
إضافة إلى أكثر من 3000 من كبار املديرين 
والش���خصيات الب���ارزة والرائدة في مجال 
صناعة العالمات التجارية وعالم التسويق، 
وذلك من بن قائمة ضمت أكثر من 1300 من 
العالمات التجارية األكثر شهرة في الكويت 

مبختلف القطاعات.

»روبي تيوزداي« يحتفل
بـ »ضلّعها مع روبي ريبس كومبو« 

استمرارا ملا تقدمه مطاعم روبي تيوزداي الكويت � الرائدة في تقدمي 
األطباق األميركية من عروض متنوعة بشكل دائم ومذاقات مختلفة 
لتتناس���ب مع كل األذواق، يحتفل معكم »روبي تيوزداي« بإطالق 

حملته الدعائية اجلديدة »ضّلعها مع روبي ريبس كومبو«.
»ضّلعها مع روبي ريبس كومبو« يكون بضلوع البقر الشهيرة 
ل���دى »روبي تيوزداي« املطهوة على نار هادئة لعدة س���اعات، اما 
الكومبو فهو االختيارات املقدمة مع الريبس فمنها الدجاج والروبيان 
والستيك، باالضافة الى ان جميع أطباق الكومبو تقدم مع خضراوات 

الشيف الطازجة والبروكلي الطازج وبورية البطاطا.
ومن األطباق املش���اركة للريبس، ريبس مع صوص اآلش���يان 
والباربيكيو، ريبس وفايروينجز، ريبس وستيك، ريبس والروبيان 

املقلي، وريبس ودجاج البسترو باربيكيو.
اكتشف املزيد من اسرار روبي تيوزداي بنفسك عند زيارتك انت 
وعائالتك وأصدقائك، لفروعنا املنتشرة في الكويت )شرق، مجمع 

مطاعم ملتقى الشعب، الساملية، ابوحليفة، مول 360 واألڤنيوز(.


