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فندق مركز المؤتمرات والرويال سويت يشارك في يوم األرض
مبناسبة يوم األرض 
ش���ارك فن���دق مركز 
املؤمت���رات والرويال 
س���ويت بالتعاون مع 
فندق موڤنبيك املنطقة 
احلرة في حملة لتنظيف 
الش���واطئ اميانا منه 
بأهمية دور املؤسسات 
املدني���ة في مس���اعدة 
الدولة لتوعية املجتمع، 
وهذه دع���وة عامة من 
فندق مركز املؤمترات 
ف���ي هذه  للمش���اركة 
احلملة كون يوم األرض 
مناسبة عاملية لاللتفاف 
نحو البيئة واحملافظة 
عليها واالهتمام بنظافة 
األرض، فلنحم بيئتنا 

ملستقبل أوالدنا.

موظفو مركز املؤمترات والرويال سويت وفندق موڤنبيك املنطقة احلرة املشاركون في احلملة

فريق عمل املؤمتر أمام مطعم »روبي تيوزداي«

.. ومشاركات باجلملة

صورة مبناسبة يوم األرض

جولة في »روبي تيوزداي«

جانب من حملة تنظيف الشواطئ

مؤتمر صحافي دولي لـ »روبي تيوزداي«
التنمية لروبي تيوزداي / بيبيس 
الش���رق األوسط فيجاي   � بيتزا 
األنثولي »تتميز قائمة طعام روبي 
تيوزداي عن منافسيها باحتوائها 
على األطباق املبتكرة مثل وجبة 
تريبيل برامي برجر وأيضا وجبة 
الريبس أو األضالع التي يتم طهوها 
بطريق���ة بطيئة، حي���ث حظيت 
بإعجاب الكثي���ر من عمالء روبي 
تيوزداي«. وقد وجه دعوة للعمالء 
اجلدد لتجربة هذه الوجبات الرائعة 
في أي من مطاعم روبي تيوزداي. 
جدير بالذك���ر أن جميع منتجات 
اللحم املستخدمة في مطاعم روبي 
تي���وزداي تعتبر حالال 100% ومت 
أخذها من حيوانات مت ذبحها وفقا 
للشريعة اإلسالمية. كما اعتمدت 
هذه املنتجات من قبل وزارة الزراعة 
األميركية وسالمة األغذية ودائرة 
التفتيش. وفي توضيح للصحافة 
عن اختيار اس���م روبي تيوزداي، 
فقد متت استعارة االسم من أغنية 
لفريق رولينج س���تونز، ليصبح 
رائدا لسلسلة مطاعم أكثر من 900 
مطعم في الواليات املتحدة وأكثر من 
عشرة بلدان أخرى. املطاعم تقدم 
خدمة كاملة مع قائمة طعام أميركية، 
وتتضم���ن البرج���ر واملعكرونة 
واألضالع، واملأك���والت البحرية، 
وس���تيك اللحم. وتشتهر املطاعم 
باملقبالت الشهية، وبار السلطات 

واخلضراوات الطازجة.

لميس بالل
العربية  الش���ركة  استضافت 
الوطنية بالكويت، صاحبة االمتياز 
لوكالة روب���ي تيوزداي للمطاعم 
األميركية في الش���رق األوس���ط، 
أفريقيا، شرق أوروبا وشرق آسيا، 
أول مؤمتر دولي لروبي تيوزداي 
في مركزه���ا الدولي للتدريب في 

الكويت.
وتعتبر هذه االس���تضافة هي 
األول���ى م���ن نوعها خ���ارج املقر 
الرئيس���ي لروبي تي���وزداي في 
الواليات املتحدة األميركية وحتديدا 

في مرفيل، تينيسي.
وعقد املؤمتر  حتت رعاية رئيس 
مجل���س إدارة الش���ركة الوطنية 
العربية عماد بوخمسني، وحضر 
املؤمتر من اجلانب األميركي، كل من 
نائب رئيس وكالة روبي تيوزداي 
العاملية ماكس بيت، ورئيس وحدة 
الرئيس  التكنولوجي���ا ونائ���ب 
التنفيدي لروبي تيوزداي العاملية 
ابراهيم، ورئيس قسم  نيكوالس 
تنمية إدارة األعمال الدولية جورج 
ثينامكوداس، ومدير قسم التوزيع 
ريبيكا هيرست، وكذلك أصحاب 
وكالة روبي تي���وزداي في الهند، 

هونغ كونغ والشرق األوسط.
وفي كلمة ألقاها ماكس بيت أكد 
فيها ضرورة متابعة االبتكار، التعلم 
والتدريب لتنمية مستقبل أفضل 
لسلس���لة مطاعم روبي تيوزداى 

العربية  اململك���ة 
 Bin ،الس���عودية
Hendi م���ن دبي، 
Global Brands من 
التي ميلكها  قطر 
الشيخ عبدالرحمن 
 Goodآل ثان���ي، و
الكويت  Food من 
)والتي متتلك فرع 
روبي تيوزداي في 
م����ول األڤنيوز(، 
ل�����بحري���ن،  وا
والساحل الشرقي 
العربية  للمملكة 
السعودية وعمان 
واألردن،  ولبنان 
وأيض���ا ش���ركة 
United Beverages & Food م���ن 
مصر. وخططت الشركة الوطنية 
العربي���ة للحصول عل���ى امتياز 
مطاعم روبي تيوزداي في ماليزيا 
وسنغافورة واندونيسيا وكذلك 
في أج���زاء من أوروبا مثل پولندا 
وجورجي���ا باإلضاف���ة إلى تركيا 

وكازاخستان.
وقد مت افتتاح 14 مطعما لروبي 
تيوزداي في الشرق األوسط خالل 
السنوات الست املاضية. وبحلول 
عام 2013، سيشهد الشرق األوسط 
افتتاح أكثر م���ن 35 فرعا ملطاعم 
روبي تيوزداي. وقال مدير التشغيل 
في الشركة العربية الوطنية ومدير 

الرئيس���ية لنمو األعمال. وركزت 
على عدة نقاط محورية والتي كان 
أهمها، إستراتيجيات البيع، إرضاء 
العمالء، قائم���ة الطعام اجلديدة، 
وأنظمة األعمال التجارية، وكيفية 
اإلدارة. ويعك���س املؤمتر الدولي 
لروبي تي���وزداي رؤية حقيقية 
تهدف إلى حتسني الكفاءات واألداء، 
وتطوير املنتج، وتطبيق مستويات 
جديدة إلرضاء العمالء، إلى جانب 
الغذائية فقد  االهتمام باملعايي���ر 
حصل جميع احلضور على حلول 
فعالة لتطبيقها في جدول أعمالهم. 
وقد أعطت الشركة العربية الوطنية 
حقوق امتياز روبي تيوزداي في 
اخللي���ج لكل م���ن � Balubaid من 

العاملية في الشرق 
األوسط، فهذا هو 
الرئيسي  احملور 
الذي أعد من خالله 
هذا املؤمتر الدولي 
ألصح���اب وكالة 
روب���ي تيوزداي 
وأض���اف قائ���ال: 
»نحن م��ن جانبنا 
نقوم بتقدمي دعم 
مستمر ألصحاب 
ت  ا ز متي���ا ال ا
واإلدارات املختلفة 
لسلس���لة روبي 
العاملي���ة لضمان 
مستقبلية  رؤية 
واح���دة وطريقة 

واحدة أساسها يعتمد على اجلودة، 
التميز، والفخر في كل ما نقوم به«. 
كما أف���اد نيكوالس ابراهيم خالل 
كلمته والتي شرح خاللها البرنامج 
اجلديد لنقاط البيع ونظم تشغيل 
غرفة العمليات الذي سيطبق في 
جميع مطاعم روبي تيوزداي في 
الش���رق األوسط مع خط دعم من 
بيروت، مش���يرا إلى أن البرنامج 
يعمل كنظام مس���تقل قائم بذاته، 
أو كجزء من شركة كبيرة متعددة 
األنظمة. وق���د مت اختبار النظام 
بنجاح في الواليات املتحدة ويجري 
إدخاله إلى الشرق األوسط. واهتم 
املؤمتر بتغطية العديد من اجلوانب 

فيجاي األنثولي ماكس بيت يتحدث للحضور

)كرم دياب(ترحيب بضيوف »روبي تيوزداي«


