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 يستقبل النائب مسلم البراك  16 
املهنئني بعيـــد األضحى املبارك 
بعـــد صـــالة العيد فـــي ديوان 
البراك مبنطقـــة األندلس، وكل 

عام واجلميع بخير.

البراك يستقبل املهنئني
 بعد صالة العيد

 أشهى املأكوالت البحرية في «النوخذة» فريق الطهاة.. واستعداد دائم لتقدمي األفضل

 العالقات العامة.. جهود واضحة وابتسامة دائمة 

 ترحيب من إدارة املطعم بالضيوف

 ميساء موسى ترحب بضيوف «النوخذة»

 «كراون بالزا» احتفى باإلعالميين
   في «النوخذة» للمأكوالت البحرية

 محمد راتب
  استقبلت ادارة فندق كراون 
بالزا األسرة اإلعالمية واإلعالنية 
ملشـــاركتها االحتفال مبهرجان 
البحرية،  النوخذة للمأكـــوالت 
مع انطالقة جديدة بكل املعاني 
لتشكيلة متنوعة من ثمار البحر 
الطازجـــة من صيـــد البحر مع 
وجود بوفيه واسع من املأكوالت 
الباردة والســـاخنة في جو من 
األلفة والتناغم بحضور مديري 
الفندق وقد لبى الدعوة حشـــد 
كبير مـــن أصحاب القلم الرفيع 
ومديرو اإلعالن مبختلف الصحف 
واملجالت حيث كان في استقبالهم 
فريق عمل التسويق والعالقات 
العامة. ويقدم مهرجان النوخذة 
أشـــهى املأكـــوالت البحرية مع 
تشكيلة جديدة مقدمة من الشيف 
باتريـــك الذي انضم مؤخرا إلى 
فريق عمل النوخذة والذي أضاف 
أصنافا عديدة من خبرته حول 
العالم في عدة فنادق مشهورة 
آخرها فندق املوفنبيك في جزر 
مورشيوس على احمليط الهندي. 
وكما مت التطـــرق إلى خدمة @
Home والتي تعني الذهاب إلى 
منازل العمالء وتقدمي اخلدمة في 

وهي «مطاعم كراون بالزا... اآلن 
في بيتك».

  وبعدها دعي احلضور الفتتاح 
البوفيه املعد على شرفهم، وضم 
قائمـــة كبيـــرة ومتنوعـــة من 
املأكـــوالت البحرية املعدة على 
يد الشيف باتريك وفريق العمل 
مع التأكيـــد على حرص كراون 
بالزا على تقـــدمي كل ما يرضي 
ضيوفه مـــن خدمات ومنتجات 
استثنائية وغادر الضيوف بعد 
جلسة ودية، وعبروا عن شكرهم 

وامتنانهم لفريق العمل.

بيوتهم، كراون بالزا يسعى دائما 
إلرضاء عمالئنا وتأمني الراحة في 
بيوتهم مع خدمة مطاعمنا اآلن 
في بيتك نقرب املسافات أكثر. إن 
مفهوم مطاعمنا في بيتك طور 
ليمنح الزبائـــن فرصة لتجربة 
أجواء املطعم وهـــم مرتاحون 
في بيوتهـــم وســـط عائالتهم 
وأصدقائهم باإلضافة الى التمتع 
باملأكوالت الشهية الطازجة مقدمة 
مع خدمة راقية املستوى واآلن 
ماعليك اآلن ســـوى االسترخاء 
في بيتك ومتتع باخلدمة املقدمة 

 العروسان عبدالواحد أبوزيد ورمي العربي

 مشاركة من األهل للعروسني في فرحتهما 

 عبدالواحد وريم احتفال بعقد قرانهما

 احتفل الزميل عبدالواحد أبوزيد بعقد قرانه على اآلنســـة رمي العربي 
وأقاما باملناســـبة حفال حضره األهل واألصدقاء الذين شاركوا العروسني 
فرحتهما وقدموا لهما التهنئة واملباركة باملناســـبة السعيدة ومتنوا لهما 

حياة سعيدة.. ألف مبروك.

 فندق هوليداي إن الكويت
   األفضل لعطلة «األضحى»

 عنــدما يتعلق 
األمـــر بــمـــــكان 
ء  لــالســــــترخا
ع  الســـتـــمتا وا
فـــإن  بعطلتـــك 
فندق هوليداي إن 
الساملية هو املكان 
األفضل حيث ان 
«كـــراون بـــالزا» 
هو املكان األنسب 
لكل من في الكويت 
ويرغب باالستمتاع 
واالسترخاء مبنظر 
البحر بكل ما فيه 
من ترتيبات كاملة 
وإدارة  وجاهزة، 
الفنـــدق ترحـــب 
املقيمني  بجميـــع 
فـــي  والزائريـــن 
الكويت وتدعوهم 
للتمتع بكل مميزات 

الفندق الرائعة.
  كما ميكن أخذ قســـط من الراحة في هذا العيد واالسترخاء 
والتمتع بوســـائل الراحة في الغرف الفاخـــرة واملصممة لك 
خصيصا، كما مت تخصيص باقة رائعة لكل أفراد العائلة تبدأ 
من وجبات شـــهية في جميع مطاعمنا وكذلك أنشطة ترفيهية 
لألطفال في نادي األطفال كما ميكنك التمتع مع عائلتك بشاطئ 
البحر في نادي رأس األرض مجانا واملوجود بالقرب من الفندق 
لتستمتع بأحلى اللحظات في أجواء مناخية رائعة، كما ميكنك 
الدخول على اإلنترنت من أي مكان في الفندق بسهولة وبسرعة 
فائقة، كل هذا ورسوم اخلدمة ال تضاف على أي من هذه اخلدمات 

وامنا تضاف فقط على الغرف.
  ويوجـــد في الفندق ٥ مطاعم لتعطيـــك أفضل النكهات في 
العالم بني يديك، مطعم الديوان بالبوفيه العاملي الذي يجلب لك 
أشهى املأكوالت العاملية باالضافة الى مطعم تاجن شاو الصيني 
لتستمتع باملأكوالت الصينية املميزة، أما حملبي الستيك فمطعم 
ريب أي ســـتيك هاوس يقدم أشهى ستيك في الكويت.. مطعم 
أيـــام زمان اللبناني يقـــدم األكل اللبناني األصيل املمزوج مع 
موسيقى رائعة لتطرب ضيوفه. الروما كافيه مفتوح على مدار 
اليوم لتناول الوجبات اخلفيفة والقهوة واحللويات، وهو املكان 
املناسب إذا كنت ترغب في التمتع بالدردشة مع أصدقائك. أما 
في املطبخ الياباني فتجده في ساكورا إكسبريس بتشكيلة من 

األطباق اليابانية األصيلة.
  واتخذت ادارة فندق هوليداي إن الكويت كل االجراءات املمكنة 
لضمان استمتاع جميع الضيوف بوجودهم في الفندق والتمتع 
بأفضل وسائل الراحة الى أقصى حد. هذا العيد هو األفضل في 

هوليداي إن الكويت لذكريات سعيدة ال تنسى.

 رامي هيكل 

 «شيراتون» توفر لنزالئها برامج رياضية متخصصة أثناء السفر
 أعلنت «فنادق ومنتجعات شيراتون» 
إطالق برنامج خاص لتعزيز اللياقة 
البدنية والصحة العامة للنزالء، يقوم 
على مجموعة من االستراتيجيات التي 
مت تصميمها من قبل كبار اخلبراء في 
مجال التدريب الرياضي االحترافي، مبا 
يساعدهم على البقاء متيقظني ذهنيا 
وجسديا في حياتهم اليومية. وتأتي هذه 
اخلطوة انطالقا من اعتقاد «شيراتون» 
الراسخ بأن السفر واجلاهزية البدنية 
أمران متالزمان ومرتبطان ببعضهما 

البعض.
  ومت تصميــــم برنامــــج «كــــور 
بيرفورمانس» من قبل شركة «أثليتس 
بيرفورمانس» الرائدة عامليا في مجال 
البرامج التدريبية والتغذية والعالج 

الطبيعي، وتفخر عالمة «شيراتون» التجارية باإلعالن عن اإلطالق العاملي 
لـ «برنامج شيراتون للياقة البدنية بالتعاون مع كور بيرفورمانس». 
وميثل هذا التحالف املرة األولى التي تتعاون فيها «كور بيرفورمانس» 
مع شركة متخصصة في مجال الفنادق، لتطوير برامج تدريب وتغذية 
متخصصة للمسافرين. وضمن إطار استثمار «شيراتون» في جتديد 
فنادقها والبالغة قيمته ٦ مليارات دوالر، أصبحت ٦٠ من فنادق العالمة 
التجارية تضم املنتج اجلديــــد للياقة البدنية، مع خطط إلضافة هذه 
امليزة إلى ٧٠ فندقا آخر في مختلف أنحاء العالم قبل نهاية عام ٢٠١٠. 
وستكون جميع فنادق «شــــيراتون» في مختلف أنحاء العالم مزودة 

مبركز متخصــــص للياقة البدنية بحلول 
نهاية عام ٢٠١١.

  وبهذه املناسبة، قالت سوزان بارفويد، 
نائــــب الرئيس إلدارة العالمــــة التجارية 
في شــــيراتون ملنطقة أوروبــــا وأفريقيا 
والشــــرق األوسط: «تســــتخدم منهجية 
أثليتس بيرفورمانس التي صممها مارك 
فيرســــتيجن في تدريب العديد من نخبة 
رياضيي العالم، وتفخر شيراتون بالتعاون 
مع مؤسسة تتمتع بخبرة عريقة في مجال 
اللياقة البدنية والتغذية الصحية وفق أرقى 
العاملية، لتوفير برامج رياضية  املعايير 
متخصصة لنزالئنا. ومما ال شــــك فيه أن 
اللياقة البدنية والســــفر أمران متالزمان، 
فقد أشــــار بعض نزالئنا الى أن ممارسة 
التمارين الرياضية متثل أولوية بالنسبة 
لهم أثناء الســــفر».  وبهذه املناســــبة، قال مارك فيرستيجن، مؤسس 
ورئيس مجلس إدارة «كور بيرفورمانس» و«أثليتس بيرفورمانس»: 
«يســــعدنا التعاون مع شــــيراتون في إطالق هذا البرنامج املشــــترك 
والفريد من نوعه، والذي يهدف إلى توفير خيارات تدريبية تتناسب 
مع أساليب احلياة املختلفة بالنسبة للضيوف، داخل وخارج الفندق، 
فضال عن مساعدتهم على احلفاظ على توازنهم الذهني واجلسدي في 
معترك احلياة اليومية. وال شك في أن السفر ميثل مشقة بالنسبة ألي 
شخص، ونحن ملتزمون بالعمل مع شيراتون لتوفير حلول مبتكرة 

تساعد في حتسني الصحة العامة للنزالء». 


