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رحلة مميزة من »تعاونية الجابرية« إلى منتجع خليفة»معجزة الشفاء« رعت ملتقى »إحياء التراث« الديني الثقافي 

قائمة طعام جديدة من »شيت شات« في »سفير الفنطاس«

اختتمت جمعية اجلابرية التعاونية 
رحلة الشاليهات لعام 2010 التي متيزت 
ببرامجها املتنوعة واجلديدة واملختلفة 

عن االعوام السابقة.
وقل ص����رح أمني الس����ر ورئيس 
اللجنة االجتماعية حس����ني دش����تي 
بأن ما متيزت ب����ه الرحلة هذا العام 
هو  البرنامج واالس����تعدادات اللذان 
قامت بهما اجلمعية، حيث استوعبت 
عددا اكبر من املساهمني وعائالتهم ما 
حدا مبجل����س ادارة اجلمعية متمثال 
برئيس مجلس االدارة يوسف دشتي 
مبضاعفة جهودهم خلدمة املساهمني 

خالل الرحلة.
كما ذكر حس����ني دشتي ان الرحلة 
كانت على ثالث مراحل وبأسعار رمزية 
في متناول اجلمي����ع تخللتها برامج 
ومسابقات عديدة وجوائز وهدايا كثيرة 
للمساهمني وعائالتهم، كما ان اجلمعية 
وفرت العديد من لوازم الرحلة حرصا 
منها على توفير سبل الراحة والرفاهية 

للمساهمني وعائالتهم.
الرحل����ة وخالل حفل  وفي نهاية 
كبير قام رئيس مجلس االدارة يوسف 
دش����تي وبحضور حسني دشتي أمني 
الس����ر وأمين باش����ا أمني الصندوق 
وجمال البصري ممثل اجلمعية لدى 
االحتاد وجعفر عباس عضو مجلس 
االدارة بتوزيع الهدايا واجلوائز على 
املساهمني الفائزين في مسابقات رحلة 

الشاليهات.
كما قام رئيس مجلس االدارة يوسف 
دشتي بتكرمي مدير عام منتجع خليفة 
السياحي خالد اجلري والطاقم االداري 

للمنتجع.
وفي ختام احلفل، قدم رئيس مجلس 
االدارة يوسف دشتي شكره لكل من 
عمل على جن����اح الرحلة وذلك خالل 
تصريح أدلى به قال فيه ان من واجبات 
اجلمعية ومن مسؤوليات مجلس االدارة 
توفير كل ما يلزم من برامج وأنشطة 
من ش����أنها خدمة املساهمني وخدمة 
أبناء املنطقة، وهذا هو الهدف االساسي 
للعمل التعاوني وملجلس ادارة جمعية 

اجلابرية التعاونية.
كما شكر يوسف دشتي ادارة املنتجع 

ملا قدمته من خدمات خالل الرحلة.
ومتنى ان تس����تمر هذه االنشطة 
الت����ي تقدمه����ا جمعية  واخلدم����ات 
اجلابري����ة التعاوني����ة ألبناء املنطقة 

ومساهميها.

حسين البريكان
بحضور عدد من كبار التنفيذيني 
واإلداريني من الشركات واألفراد 
احتفل فندق وريزيدنس »سفير« 
الواقع في منطقة الفنطاس بإطالق 
قائمة الطعام اجلديدة ملطعم ومقهى 

»شيت شات«.
ورح����ب املدير الع����ام أورس 
الفندق  وايس����كوبف وإداري����و 
بضي����وف املطعم الذين اختبروا 
كرم الضيافة في أجواء مميزة على 
أنغام املوسيقى والنكهات الساحرة 
لألطعمة التي يقدمها املطعم من 

خالل قائمته اجلديدة.
وينفرد »شيت شات« بديكوراته 
العصرية املميزة التي تبقيه دائما 
مثيرا ونابضا باحلياة، مما يجعله 
موقعا مثاليا للتواصل االجتماعي 
وقضاء أجمل األوقات، فضال عن 
قائمة الطعام اجلديدة التي بالتأكيد 
ستجعله أفضل من اي وقت مضى، 
حيث تقدم قائمة الطعام اجلديدة 
جتربة طعام غنية ومميزة منتقاة 
بعناي����ة من املقب����الت، االطباق 
الش����هية، احللويات، املشروبات 
الفريدة من  الباردة والس����اخنة 

حول العالم.
وبهذه املناسبة قال وايسكوبف: 
يسعدنا كثيرا تواجد ممثلي وسائل 
االعالم احمللي����ة كبار التنفيذيني 
واإلداريني من الشركات واالفراد 
ملشاركتنا هذه اللحظات الرائعة 
بتذوق االطباق اللذيذة التي تضمها 

اجلديدة ملقهى ومطعم »ش����يت 
شات« جزءا من اس����تراتيجيته 
الرامية الى التطوير كما تعد خطوة 

نحو تعزيز موقعه في السوق.

ثقة بأن مطعم ومقهى شيت شات 
س����يبقى اخليار األول واملفضل 
العائلة  امتع األوقات مع  لقضاء 
واالصدقاء. يعتبر اطالق القائمة 

قائمة الطعام اجلديدة وس����وف 
نكون حريصني دائما على تقدمي 
كل ما يرضي ضيوفنا من خدمات 
ومنتجات استثنائية فنحن على 

ضمن اهدافها املجتمعية القائمة على املشاركة 
ورعاي����ة الندوات الهادفة وامللتقيات التي تهم 
املجتمع الكويتي رعت ش����ركة عسل معجزة 
الشفاء الشركة الرائدة في مجال صناعة املواد 
الغذائية في الكويت ومنطقة اخلليج � امللتقى 
الديني الثقافي الذي اقامته جمعية احياء التراث 

االسالمي اللجنة النسائية � بهدية.
وقال املدير االقليمي لشركة »عسل معجزة 
الشفاء« محمد قاسم املجددي، ان ارتباط الشركة 
باالنشطة االجتماعية، وخصوصا الدينية منها 

ارتباط كبير، فالشركة جزء اصيل من العمل 
اخليري في الكويت وتس����هم فيه بشكل كبير 
الميانها بأهمية دور مؤسسات وشركات القطاع 

اخلاص في النهضة املجتمعية.
واض����اف املجددي ان ملتق����ى جلنة هدية 
النسائية كانت له اهداف دينية مباركة سعى 
للوصول اليه����ا وحتقيقها � بإذن اهلل � ومنها 
التوعية بالقواعد الفقهية في االسالم وجهود 
العلماء املتقدمني في ارساء هذه القواعد، وتخلله 
دروس فقهي����ة دينية من عدد م����ن الداعيات 

الفاضالت، متمنيا مزيدا من التوثيق في التعاون 
بني املؤسسات االقتصادية واملؤسسات العلمية 
والدينية املختلفة الثراء املجتمع ثقافيا وعلميا 

ودينيا.
وف���ي نهاية امللتقى مت توزيع هدايا على 
احلضور من منتجات الشركة املميزة، واعرب 
احلض���ور عن اعجابهم الش���ديد مبنتجات 
»معجزة الشفاء« مش���يدين في ذات لوقت 
بالس���معة الطيبة التي حققتها الشركة في 

السوق الكويتي.

هدايا من معجزة الشفاء للمشاركات

درع تكرميية من جمعية اجلابرية التعاونية إلدارة املنتجع

أشهى االطباق من »شيت شات« لذة التذوق في شيت شات ـ سفير الفنطاس

هدايا لألطفال واحلضور

فقرات ترفيهية أمتعت احلضور

محمد قاسم املجددي

)كرم ذياب(اورس وايسكوبف وإداريو سفير الفنطاس يرحبون بالضيوف


