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األعياد الوطنية أحلى في شاطئ النخيل

»األهلي« بالمركز األول في »بولينغ المصارف« »بأيدينا نعيد أمجاد أجدادنا« في مجمع المهلب

»سفير الفنطاس« يحتفل بموظفيه في قاعة »السيف«

»بابك جريل هاوس« وجبات صحية أكثر ودهون أقل

وتقدمي أفضل األطعمة حيث يتم 
حتضير الوجبات من أجود أنواع 
الطازجة واملذبوحة في  اللحوم 
الكويت بشكل يومي، كما نؤكد 
التزامنا بأرق����ى معايير الصحة 
والنظافة واجلودة في التغليف 
املتمي����ز الذي يعرف����ه عمالؤنا 
والذي بدوره يحافظ على جودة 
الطعام فيصل الى العميل بنفس 
اجلودة املقدمة داخل املطعم وهذا 

ما مييزنا«.

نعمل على تطويرها لعمالئنا عشاق 
بابك ومنها طرح قائمة جديدة من 
الوجبات التي تقدم ألول مرة في 
الكويت وسيتم اإلعالن عنها في 

املستقبل القريب«. 
وفي ذات السياق أضاف معرفي: 
»إن قائمة الوجبات اجلديدة هي 
مبثابة وجبات صحية أكثر، فنحن 
نح����رص في مطع����م »بابك« منذ 
الوجبات  التأس����يس على تقدمي 
االلتزام باجلودة  الصحية وعلى 

إستراتيجية الشركة لتوسيع نطاق 
خدماتنا وتلبية متطلبات شريحة 
جماهيرية جديدة مثل العمالء الذين 
يتبعون نظام احلمية الغذائية، أو 
الذين يرغب����ون في احلفاظ على 
صحتهم ومعدالت وزن مرضية. 
اآلن ميكنهم االستمتاع بوجبات 
»بابك« الشهية الصحية واخلفيفة 
ذات السعرات احلرارية املخفضة 
والدهون املنخفضة، واليزال لدينا 
الكثير من املبادرات واخلطط التي 

حرارية أقل مع استخدام ملح قليل 
الصوديوم كما روعي في إعدادها 
وجتهيزها أيضا أن تكون األطباق 
املكملة للوجبة أيضا صحية مثل 
الروب قليل الدسم والذي يحتوي 
على ملح قليل الصوديوم والسلطة 
الشيرازية. وبهذه املناسبة صرح 
املدير العام لش����ركة فود ماستر 
أحمد معرفي: »يأت����ي طرح هذه 
الوجب����ات الصحية بالتعاون مع 
وبإشراف د.بدر نصراهلل في إطار 

ف����ي إط����ار إس����تراتيجيتها 
التس����ويقية والتزامه����ا بتقدمي 
التي تساهم  الوجبات الصحية 
في احلفاظ على صحة عمالئها، 
أعلنت ش����ركة »فود ماس����تر« 
للمطاعم واخلدم����ات الغذائية � 
الشركة الرائدة في تقدمي املطاعم 
اجلديدة الراقية واملبتكرة للسوق 
الكويتي منذ عام 1998 � عن طرح 
قائمة طع����ام جديدة أكثر صحة 
ومالءم����ة لرغبات العمالء الذين 
يتبع����ون نظام����ا غذائيا خاصا 
الوزن  إنقاص  ف����ي  أو يرغبون 
وذلك ف����ي أعق����اب توقيع عقد 
استشارات غذائية وصحية مع 
د.بدر نصراهلل اخصائي التغذية 
الكويت. وتتضمن  املعروف في 
الوجبات اجلديدة أطباقا  قائمة 
مميزة باملذاق والنكهة األصلية 
الت����ي يعرفها عمالء »بابك« مثل 
وجبة كباب كوبيدة اليت، وجبة 
كباب كوبيدة مع الزرشك »الرمان 
املجفف« اليت، وجبة دجاج جوجة 
أرز مع  باخلضار اليت، ووجبة 
مرق خضار الي����ت، تقدم جميع 
الوجبات مع روب باخليار قليل 
الدسم وسلطة شيرازية وميكن 
للعميل اختيار بني األرز أو خبز 
التنور. وتعتبر القائمة اجلديدة 
جتربة عصرية أكثر مالءمة لهذه 
الشريحة من العمالء، حيث يقدم 
مطعم »بابك« جريل هاوس لعشاق 
األطباق املشوية وجبات صحية 
أكثر وخفيفة بدهون أقل وسعرات 

استغرق العمل ابتداء من التصميم 
الى االنتهاء من عملية التصنيع 
ما يقارب الشهرين وما تخلل هذه 
الفترة من عقبات ساعدت الشركة 
الراعية في تذليلها مما مكننا من 
اجناز العمل بالصورة التي نفخر 
نحن كشركة منظمة ان يظهر بها 

املهرجان.
 كما نوه ان الشركة الراعية 
واملنظم����ة ل����م تغف����ل اجلانب 
الترفيهي للصغار والكبار وان 
املفاجآت عدي����دة خاصة عرض 
ف����ي احلفل  الص����وت والضوء 
اخلتامي والذي س����يكون فريدا 

من نوعه.

العقارية جه����دا كي ترقى برامج 
احتف����االت املهلب الى مس����توى 
احلدث وتعكس ولو جزءا يسيرا 
من فيض مش����اعر احلب والوالء 
والوفاء ملسؤولي الشركة وجميع 
العاملني بها لوطنهم الغالي الكويت 

وألهلها االحباء.
من جانبه، اعرب عبدالناصر 
البغدادي عن شكره العميق للشركة 
املثمر ودعمها  الراعية وتعاونها 
غير احملدود إلجن����اح املهرجان 
والذي انعكس بصورة ايجابية على 
جميع العاملني بالشركة إلجناز هذا 
العمل الضخم وهو تصميم وبناء 
ب����وم املهلب بطول 20 مترا حيث 

اشرعتها.
من جهته، أكد احمد الصبيح 
ان رعاي����ة احتفاالت مركز املهلب 
ف����ي فبراير لهذا العام تتخذ بعدا 
مميزا وجديدا خاصة وأنها تنطلق 
لتعبر عن مشاعر احلب والوالء 
للوطن في اطار مشاركة الكويت 
احلبيبة حكومة وشعبا احتفاالتها 
فضال ع����ن تزامنها مع احتفاالت 
شركة وفرة العقارية مبرور عشر 
سنوات على تأسيس مركز املهلب 

التجاري.
واكد الصبيح انه بالنظر الى 
قدسية املناسبة وباعتبار عظمة 
مدلوالتها لم تدخر ش����ركة وفرة 

املكثف والغني بالفعاليات والبرامج 
الهادفة يعزز هذا املفهوم ويؤكد 
توجهاته ضمن معرض املقتنيات 
الكويتي����ة القدمي����ة على مدى 3 
ايام اولها في 8 فبراير ومسابقة 
ومعرض التصوير الفوتوغرافي 
في 22 فبراير ومعرض الس����فن 
الكويتية القدمية لثالثة ايام بدءا 
من 22 فبراير الى بداية املشاركة 
القدمي  البحارة  اجلماهيرية بزي 
التقليدي في 22 و25 فبراير وصوال 
الى 26 فبراير حيث عرض الصوت 
والضوء الش����يق الفريد ملسيرة 
ألبوم عبر تاريخ الكويت احتفاء 
بانتهاء وتركيب سفينة البوم ورفع 

ندى أبو نصر
عقد مؤمتر صحافي في مجمع 
املهلب إللقاء الضوء على احتفاالت 
فبراير ملشاركة الكويت حكومة 
وشعبا فرحة اعيادها ومناسباتها 

اجلليلة.
حضر املؤمتر مدير تسويق 
الس����ري  املهلب عبداهلل  مجمع 
ومدير إدارة التسويق في شركة 
العقاري����ة احمد الصبيح  وفرة 
وصاحب ش����ركة فاست برنت 
البغ����دادي ومديرة  عبدالناصر 
املجمع س����ارة العمر وحشد من 

اهل الصحافة واالعالم. 
واكد عبداهلل الس����ري خالل 
املؤمتر ان احتفاالت مركز املهلب 
2011 تلقي الضوء على  لفبراير 
التراث الوطني وماضي االجداد 
العريق وربط احلاضر باملاضي 
لتعزز مش����اعر احل����ب والوالء 
للوطن وتؤكد على روح التعاون 
بني افراد املجتمع واهمية ذلك في 
حتقيق اهداف وطننا الس����امية 

وآمالنا املنشودة.
ان����ه في س����ياق  واض����اف 
االحتف����االت بالذك����رى ال����� 50 
لالستقالل وال� 20 للتحرير وال�5 
لتولي صاحب السمو األمير مقاليد 
احلكم في الكويت رعت ش����ركة 
وفرة العقارية برنامج احتفاالت 
مركز املهلب التجاري فبراير 2011 
الذي يتزامن هذا العام مع ذكرى 
مرور عشر سنوات على انطالقة 

مركز املهلب.
ونوه السري إلى ان االحتفالية 
هذا العام تتخذ عنوان »بأيدينا 
نعيد امج����اد اجدادنا« س����عيا 
الستكمال مفهوم وروح احتفاالت 

2010 بأيدينا نلون علمنا.
ولفت السري الى ان برنامج 
احتفاالت املهلب بأعياد فبراير 2011 

مبناسبة العيد الوطني وعيد التحرير يقدم فندق 
ومنتجع ش���اطئ النخيل عرضا مميزا لإلقامة في 
اجنحته احلديثة ذات الرفاهية العالية لالستمتاع 
بأجواء األعياد ملبية جميع احتياجات افراد االسرة 
وه���ي عرض اإلقامة في جن���اح النخيل، »1« جناح 
بغرفة نوم مع غرفة جلوس وطعام واسعة لشخصني 
بالغني وطفل، وعرض اإلقامة في جناح النخيل، »2« 
جناح بغرفتي نوم مع غرفة جلوس وطعام واسعة 
ألربعة اشخاص بالغني وطفل شاملة لرسوم اخلدمة 
ووجبتني في مطعم »البامليري« لالستمتاع بوجبة 
فطور ش���هية ووجبة غداء أو عشاء حيث البوفيه 
الغني من أشهى األطباق العاملية والعربية املتنوعة 

باإلضافة ألركان الطبخ احلي.
أما عشاق املأكوالت البحرية فيمكنهم االستمتاع 

في مطعم »املهلب« ب أل���ذ املأكوالت البحرية بنكهة 
تقليدية كويتية وأجواء تراثية س���احرة واطاللة 
مباشرة على مياه البحر مع نفحات الشيشة التقليدية 
وأنغام املوس���يقى احلية. هذا ويقدم مطعم وكافيه 
»طاجني« املغربي جتربة جديدة عصرية تعكس سحر 
وجمال الفن األنيق لتس���تمتعوا بأطيب املأكوالت 
واألطباق اجلديدة املنوعة في جو يأسركم برونق 
الطراز احلديث مع نفحات الشيشة التقليدية وانغام 

املوسيقى احلية.
كما أعد »مركز رعاية األطفال« و»نادي النخيل 
للصغار« في فندق ومنتجع شاطئ النخيل برنامجا 
حافال لألحبة الصغار لتشمل انشطة متعددة ومسابقات 
مختلفة والرس���م على الوجوه وغيرها الكثير مما 

يضفي مزيدا من مالمح البهجة والسرور.

للعام الثاني عل���ى التوالي حقق البنك األهلي 
الكويتي املركز األول في مسابقة البولينغ الثالثي 
ضمن بطولة دوري مصارف الكويت، ويأتي هذا 
الفوز في الوقت الذي يتصدر فيه األهلي منافسات 

دوري الفرق بعد اس���بوعه اخلامس مبجموع 41 
نقطة. وعن هذا الفوز أش���ادت إدارة البنك األهلي 
الكويتي بهذا اإلجناز متمنني للفريق كل التوفيق 

والنجاح في املسابقات القادمة.

مطعم »بابك« يقدم أشهى املأكوالت الصحية

أورس وايسكوبف وبالل فارس يكرمان املوظف املثالي وديع رفعت

فريق »األهلي« املشارك ببطولة البولينغ للمصارف

أحمد الصبيح وعبداهلل السري وعبدالناصر البغدادي مع عدد من املشاركني باملؤمتر

أورس وايسكوبف متحدثا ألسرة »سفير الفنطاس«

أقامت إدارة فندق وريزيدنس س���فير في 
الفنطاس احتفالها السنوي للموظفني بقاعة 
الس���يف في جتمع كبير طغى ع���ليه اللون 
األبيض الذي كان يرتديه اجلميع، مما ساهم 
في نش���ر روح مليئة بالتفاؤل لسنة جديدة، 
وجاء احلفل لتتويج اجنازات املوظفني للعام 

.2010
وقد استهل احلفل بكلمة من مدير عام الفندق 
اورس وايسكوبف عبر فيها عن شكره وامتنانه 
جلهود املوظفني التي ساهمت في االرتقاء بأداء 
ومستوى اخلدمة بالفندق. وأشار الى ان احلفل 
السنوي للموظفني يعد مبادرة طيبة من إدارة 
الفندق حتقق من خاللها مزيدا من الترابط بني 

املوظفني وتخلق روحا أسرية تنعكس بااليجاب 
على العمل، كما يعد فرصة مناسبة لتثمني جهد 

املوظفني الذي بذلوه العام املاضي.
تّوج احلفل باختيار وديع رفعت كاملوظف 
املثالي للعام 2010 من بني 22 مرشحا، حيث قام 
مدي���ر عام الفندق بتكرميه. وقد تخلل احلفل 
العديد من الفقرات املسلية التي ضمت عروضا 
غنائية واس���تعراضية، فضال عن مسابقات 
وألعاب ترفيهية رائعة أضفت جوا عائليا من 
املرح والتناغم ومتعة التنافس والترفيه بني 
املوظفني ومديري اإلدارات، باإلضافة الى توزيع 
الهدايا القيمة واملتنوعة على اجلميع مما أضفى 

جوا رائعا من الفرح والبهجة.


