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بطولة أودي لغولف الناشئين في الكويت  بمجمع »صحارى«

)كرم دياب(لي بويل يسلم اجلوائز للفائزين ري وكير سليك

ممارسة رياضة الغولف

جانب من عملية تسجيل املشاركني

صورة جماعية مبناسبة االفتتاح

اشهى انواع احللويات في »سعد الدين«

صورة تذكارية للمشاركني في البطولة 

للس���نة الرابعة على التوالي، استضافت الكويت 
أكبر بطولة للغولف � فئة الناشئني وهذه السنة أقيمت 
الدورة على مدى يومني ابتداء بأنشطة التسجيل، حيث 
مت عرض احدث أدوات وعدة الغولف على املش���اركني 

من قبل محترفني.
وتعد جولة الكويت من سلس���لة البطوالت التي 
أطلقتها أودي التي يتأهل مبوجبها الفائزون للمشاركة 
في الدوري اإلقليمي الذي سيقام في دبي في مطلع شهر 
يونيو لتتاح للفائزين الفرصة للمشاركة في بطولة 
»كأس اودي كواترو للغولف« العاملية للناشئني التي 
س���تقام في جزيرة ساردينيا في ايطاليا خالل السنة 

احلالية.
والف����ائزون في ب����طولة الكويت هم الفريق الثنائي 
املكون من كيرس����ليك وزميله ريه. وباملركز الث����اني 
أت��ى ب����تروش���يللي وزميله هيك���س ويل���يهم جي 

جي كيم وأس جي كي����م باملركز الثالث. وفاز أصغر 
امل���شاركني سنا بجائزة أق����رب كرة لله����دف يوسف 
بهمن )رجال( وف����ازت جي ون���غ بج���ائزة أقرب كرة 
لل����هدف )نساء( وأبعد كرة )نساء( وحاز أس أس لي 

على جائزة أبعد كرة )رجال(.
هذا وحظيت بطولة »كأس أودي كواترو للغولف«، 
منذ تأسيسها عام 1991 مبكانة مرموقة وسمعة عاملية 
لتعد من أبرز وأشهر بطوالت الغولف للناشئني، وفي 
عام 2008 نظم موزعو سيارة أودي املنتشرون في 47 
دولة حول العالم ما يزيد على 750 بطولة مبش���اركة 

75 الف ناشئ للمنافسة على لقب البطولة.
وتقام بطولة كأس أودي كواترو على ملعب مؤلف 
من 18 حف���رة. وجتري البطولة بني فريقني كل منهما 
مكون من العبني، حيث يتنافس جميعهم وفقا لشروط 
ولوائح Greensomes Stableford حيث يختار الفريقان 

مسار اللعبة ليتناوبا بعدئذ في تسديد الضربات.
وقال لي بويل � مدير وكالة أودي الكويت وميثلها 
شركة فؤاد الغامن وأوالده للسيارات: »إن أودي ملتزمة 
منذ أكثر من 15 عاما بتشجيع ممارسة رياضة الغولف«، 
مضيفا ان هذا التعاون مع نادي صحارى يؤكد شراكة 
أودي طويلة األمد مع رياضة الغولف االحترافية كما 
انها تشكل خطوة في اطار انتشار هذه الرياضة بشكل 
اكبر في الكويت. وأضاف بويل قائال: »ترمز عالمة أودي 
إلى الرياضة وقدرتها على تنمية احلب للرياضة، حيث 
جتسد التزام أودي على مدار أكثر من 15 سنة بتطوير 
رياضة الغولف والتحالف مع نادي صحارى يثبت هذا 

املفهوم وتطوير هذه الرياضة بالكويت«.
علما ان أودي � الكويت هي أكثر العالمات منوا في 
مجال السيارات الرفاهة وذات سمعة قوية مبنية على 

اجلودة، التصميم، وأعلى معايير التقنية.

أول فرع لحلويات »سعد الدين« في الكويت بالفحيحيل

كذل����ك مجموعة من أش����هى 
أصناف احللويات الدايت والاليت 
القليلة السعرات احلرارية وهي 
أصناف خاصة باحلمية والريجيم، 
فقد مت عمل بحث وتطوير عليها 
مع اخصائيي التغذية والنتيجة 
)بقالوة ومعمول وش����وكوالته 

اليت(. 
وضم����ن خطتها لالنتش����ار 
والتوسع وافتتاح مجموعة من 
الفروع في الكوي����ت قبل نهاية 
الع����ام، فالي����وم »حلويات  هذا 
س����عد الدين« تفتتح وألول مرة 
ف����ي الكويت فرعه����ا الكائن في 
الفحيحيل – ش����ارع الدبوس – 
البرج األخضر، وقريبا س����يتم 
افتتاح فرع����ني جديدين لها في 
حولي )ش����ارع تون����س(، وفي 

اجلهراء )اخليمة مول(.
إدارة سعد الدين متثل اجليل 
الثالث له����ذه العائلة وهي إدارة 
املهنة وال  ش����ابة تعش����ق هذه 
تعتبرها مجرد مهنة بل هي جزء 

من تراث العائلة وتاريخها.

املناسبات. وللمعجنات املخبوزة 
نصي����ب أيضا فهن����اك معجنات 
الدانش بيستريز املميزة واملقرمشة 
والكروس����ان بأنواع����ه املختلفة 
الرائعة  واللذيذة والسندويشات 
بحش����وات مختلفة بأجود أنواع 
اللحوم املدخن����ة والديك الرومي 
واألجبان واأللبان واخلضار لتلبي 

احتياجات كل أفراد األسرة.

الشيف الفرنسي املشهور سيرج، 
إضافة إلى ذلك فإنها توفر أفضل 
الش����رقية مع  م����ذاق للحلويات 
البسبوس����ة بالكارامي����ل وكنافة 
باجلبنة املطلوبة بكثافة من قبل 
الزبائن، باإلضافة للطلب املستمر 
القهوة والشوكوال  على حلويات 
التي تقدم بطريقة ش����هية ونكهة 
رائعة تناسب كل األذواق وجميع 

محمد راتب
رس����ن  ش����ركتا  احتفل����ت 
للتجهيزات الغذائية وسعد الدين 
بافتتاح أول فرع حملالت »حلويات 
سعد الدين« في الكويت في منطقة 
الفحيحيل، حيث دعي إليه عدد 
كبير من األصدق����اء والضيوف 
ورجال الصحافة واإلعالم لعرض 
منتجاته����ا وجترب����ة أصنافها، 
وبحضور عبدالرحمن الكوهجي 
رئيس مجلس إدارة شركة رسن 
الغذائية ورئيس  للتجهي����زات 
مجلس إدارة شركة رسن العقارية 
خال����د الهاجري ورئيس مجلس 
إدارة شركة رسن للطاقة عايض 
الهاجري ورئيس جلنة إدارة رسن 
سعد الدين محمد حامد احلمود 
وعلي سعد الدين الشريك واملدير 

العام حللويات سعد الدين.
تنتج »حلويات سعد الدين« 
منتجات ذات جودة عالية وتشكيلة 
واسعة من أشهى وألذ احللويات 
الشرقية والغربية والكيك والكنافة 
والشوكوال واملعجنات واآليس 
كرمي، فقد بدأت نشاطها في اململكة 
العربية السعودية بافتتاح أول 
مصنع لها ع����ام 1976م، وبدأت 
بالتوس����ع واالنتش����ار في باقي 
مناطق اململكة وصوال إلى افتتاح 
فروع لها في مملكة البحرين منذ 
ع����ام 1997م، ليصل عدد فروعها 
اليوم إلى أكثر من 40 فرعا وأكثر 
من 1000 عامل محترف يبدع في 

هذه الشركة.
وتتميز منتجات سعد الدين 
بجودته����ا وس����نوات اخلب����رة 
العريقة في هذا املجال، وتعرض 
مجموعة كبيرة من أنواع الكيك 
منها ديو وروشيه )اللذان حققا 
أعلى املبيعات على سبيل املثال 
ال احلصر( حتت إدارة وإشراف 

)أحمد باكير(افتتاح فرع حلويات »سعد الدين« في الفحيحيل


