
االثنين 26 ابريل 2010   23مجتمع
»بوبايز« يفتتح فرعه الـ 9
 في »الكوت« بالفحيحيل

حسين البريكان
افتتح مطعم »بوبايز« فرعه التاسع في مجمع 
الكوت مبنطقة الفحيحيل، وش����هد حفل االفتتاح 
جمعا كبيرا من رواد املجمع وابناء املنطقة الذين 
استمتعوا بألذ الوجبات من »بوبايز« واملعدة وفق 
اعلى املعايير وقد رحب اداريو وطاقم عمل »بوبايز« 
باحلضور وأك����دوا التزامهم بتقدمي االفضل دائما، 
ووع����دوا بالعديد من املفاجآت من خالل »امس����ح 
واربح« مع »بوبايز«. وعبر مدير عام شركة »كافكو« 
عبدالرحيم زهير عن فخره واعتزازه بالشراكة بني 
»كافكو« وسلسلة مطاعم بوبايز األميركية، مؤكدا 
ان افتتاح الفرع 9 في مجمع الكوت تنفيذا خلطة 
تطوير أنشطة »كافكو« الطموحة ورفع عدد فروعها 
وتعزي����ز التواجد في املراكز التجارية واملجمعات 
الرئيس����ية في ظل االقبال الكبي����ر على الوجبات 
املختلفة من قبل شرائح املجتمع، مؤكدا ان املرحلة 
املقبلة ستشهد افتتاح املزيد من الفروع بعد االنتهاء 

)أحمد باكير(عبدالرحيم زهير وشيربل باشيلدير مع فريق عمل »بوبايز« وابتسامةمن اعداد دراسات اجلدوى االقتصادية.

أشهى الوجبات من »بوبايز«قص شريط افتتاح مطعم بوبايز مبجمع الكوت

لقطة جماعية لفريق العمل

النصافي افتتح السوق الخيري في »تنمية الفردوس«

جانب من املعرض

.. وجولة على املعروضات

محمد راتب
افتت���ح رئي���س جمعي���ة 
الف���ردوس التعاونية عبداهلل 
الس���وق  النصاف���ي معرض 
اخليري ال���ذي أقيم في مركز 
صالة تنمية مجتمع الفردوس 
بحضور مدير ع���ام اجلمعية 
ورئيس املركز خالد املطيري 
ومسؤول العالقات العامة محمد 

الصايغ.
في البداية أكد رئيس جمعية 
الف���ردوس التعاونية عبداهلل 
الس���وق  افتتاح  ان  النصافي 
اخليري اخل���اص يأتي ضمن 
البرامج واألنشطة االجتماعية 
التي تقيمها اجلمعية كما نحرص 
دائما على إقامة األسواق اخليرية 
تش���جيعا ودعم���ا للمنتجات 

الوطنية ومواهب بناتنا.
وأوضح ان املرأة الكويتية 
متتل���ك العديد م���ن الهوايات 
واإلبداعات التي يجب ان ترى 
النور، وذل���ك من خالل توافر 
األماك���ن الت���ي يعرضن فيها 
منتجاته���ن اجلميل���ة، حتى 
يتسنى للمجتمع معرفة هذه 
املنتجات التي تنم عن دور املرأة 

في املجتمع الكويتي.
ولفت النصافي الى ان مجلس 
االدارة يس���عى دائم���ا خلدمة 
املجتمع خاصة املساهمات في 
اجلمعية وذل���ك من أجل دعم 
املرأة الكويتية وابراز ما تنتجه 
من منتجات يدوية، ومساعدة 
الكثير من النس���اء الساعيات 
ال���ى العمل من خ���الل توفير 

والعطاء خصوصا ان املرأة في 
العصر احلالي لها دور كبير في 
مساندة رب األسرة بزيادة دخل 

األسرة وتربية األبناء.

األماكن التي تتيح لهن عرض ما 
يتمتعن به من مواهب وقدرات 
في العديد م���ن املجاالت التي 
تنم عن قدرة املرأة في االنتاج 

 )سعود سالم(عبداهلل النصافي وخالد املطيري ومحمد الصايغ يفتتحون املعرض


