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تركي: أرضينا جميع 
األذواق من خالل 

التحميص احملترف 
ألنواع القهوة النيبالية 

والهررية والتركية 

اليوسف والبدر واجليران واملطيري وفريق العمل

)كرم ذياب( اليوسف مدير مطحنة ومحمصة نسيم الصباح تعني املذاق الرائع والنكهة األخاذة  بحضور محمد 
ادارة الشواطئ واألندية البحرية 
بالتكليف وسالم اجليران مشرف 
ن����ادي الش����عب البحري ومت 
توزي����ع الهدايا واجلوائز على 

املتبرعني.

من أجل التحصيل األكادميي 
العلمية  وتطوير مهاراتهم 
يس���تحقون منا كل التقدير 
والثناء، كما ذكرت جاكلني 
شو انها س���عيدة وفخورة 
مبا حققه املركز من جناحات 
وإجنازات نراها وبوضوح 
على مستوى طالبنا األكادميي 
بعد قضاء مدة محددة وفقا 

للجدول املعد.
ويعتبر مركز اكسفورد 
التعليمي وه���و فرع ملركز 

»الشعب البحري« استقبل املشاركني
في حملة التبرع بالدم

»أكسفورد للتعليم« يحتفل في »بروي« األڤنيوز
اكسفورد العاملي مقره كندا 
اول مؤسسة أكادميية تقدم 
خدمات تعليمية بأس���لوب 
فريد ومطور وجذاب ويسعى 

لتحقيق املزيد من التقدم.
لميس بالل  ٭

ف����ي إط����ار حمل����ة التبرع 
بالدم املنظمة من قبل ش����ركة 
املشروعات السياحية بالتعاون 
م����ع بنك الدم، اس����تقبل نادي 
الش����عب البح����ري العديد من 
موظفي النادي وأعضائه ورواده 
بالدم  التبرع  ممن شاركوا في 
إميانا منهم بهذا العمل اإلنساني 
ودورهم االجتماعي جتاه املرضى 
واحملتاجني. وأكد رئيس قسم 
العالقات العامة واإلعالم بشركة 
املشروعات السياحية صقر البدر 
على التواصل الدائم واملستمر 
بني شركة املشروعات السياحية 
وأعضاء األندية البحرية وزوارها 
الذي  الوطني  الواجب  لتعزيز 
اليه كل مواطن ومقيم  يسعى 
ملس����اعدة اخواننا من املرضى 
ال����دم وذلك  احملتاج����ني لنقل 
لتحقي����ق هدف م����ن األهداف 
التي وضعتها في  االجتماعية 
تخطيط برامجها وأنش����طتها 
املختلف����ة التي تخ����دم جميع 
الشرائح واألعمار في املجتمع. 
وأضاف ان شركة املشروعات 
السياحية بدأت أولى حمالتها في 
منتزه اخليران، وانتقلت احلملة 
الى نادي الش����عب، وتستكمل 
احلمل����ة أنش����طتها باجلزيرة 
ي����وم 27 اجلاري  اخلض����راء 
ونادي رأس االرض يوم اجلمعة 
3 يونيو املقبل من اخلامس����ة 
عصرا حتى الثامنة مساء، وقد 
توجهت الوحدة املتنقلة التابعة 
إلدارة خدمات الدم مع طاقمها 
الفن����ي واإلداري واملختب����ري 
املتخصص بالتنسيق مع البدر 
العالقات  بإدارة  العمل  وفريق 
العامة والتسويق بنادي الشعب 
الستقبال املتبرعني. وقام عقيل 
ال����دوام وفريق  املزدي مراقب 
الوحدات املتنقلة في ش����ؤون 
خدمات نقل الدم في املختبرات 
الطبية ب����وزارة الصحة بأخذ 
العينات املطلوب����ة بعد إجراء 
الفحوصات الطبية التي تؤكد 
خلو املتبرعني من أي أمراض الى 
نادي الشعب الستقبال موظفيه 
وأعضائه وزواره، وتقدم اكثر من 
50 متبرعا من موظفي الشركة 
وأعضاء النادي وأسرهم وذلك 

ق���ام مرك���ز اكس���فورد 
للتعليم بتنظي���م ورعاية 
االحتفال الس���نوي السابع 
في بروي � مجمع األڤنيوز 
والذي اعتاد املركز على اقامته 
سنويا مبناسبة انتهاء العام 
الدراسي، حضره ما يقارب 
100 طال���ب وطالبة، حيث 
قضوا أمسية ممتعة تخللتها 
العديد من املسابقات وعرض 
مشوق للساحر ولعبة كرة 

القدم والكثير من املرح.
طلبة من مختلف املدارس 
اخلاصة واحلكومية حضروا 
االحتف���ال وش���اركوا ف���ي 
جميع األنشطة وقد ذكرت 
مديرة املركز جاكلني شو ان 
املركز يح���رص على إحياء 
املناسبات سنويا  مثل هذه 
أبلوا  الذين  تكرميا للطالب 
العام  بالء حس���نا خ���الل 
الدراسي، وتقديرا جلهودهم 
وتشجيعهم لبذل املزيد من 
أجل حتقيق اإلبداع والتميز، 
كما ذكرت ان هؤالء الطالب 
الذي���ن يلتزمون باحلضور 
بعد انتهاء اليوم الدراس���ي 

فحص الدم لطارق املعتوق

)سعود سالم( إدارة »اكسفورد« ترحب بالطلبة في املهرجان 

محمد اليوسف يتبرع بدمه

وفاء الشماع تتبرع بدمها

جانب من احتفال الطلبة في »بروي« مبجمع األڤنيوز

ف����ي عال����م القه����وة، يصعب 
إرضاء جمي����ع األذواق، فالطعم 
الذي يستهوي بعض الضيوف ال 
يعني بالضرورة أن يرضي البعض 
اآلخر، لكن ثمة عوامل جتعل من 
القهوة التي نقدمها عنوانا للمذاق 
الفاخر والنكهة األخاذة، وفي هذا 
الس����ياق، حققت مطاحن نسيم 
الصباح جناحا في إرضاء أذواق 
املجتم����ع الكويتي م����ن مواطنني 
أصليني ومقيمني وافدين، فمجموعة 
التي أسست  احملامص واملطاحن 
عام 1982 كشركة متخصصة في 
القهوة والهيل، استطاعت ببراعتها 
وخبرتها الوصول إلى كل ديوانية 
الدائرتني اخلامس����ة  في أرج����اء 
والرابعة، وها هي اليوم تتوسع 
ف����ي فروعها لتص����ل إلى املناطق 
الداخلية م����ن الكويت وذلك بعد 
السمعة الطيبة التي حققتها على 

مدار العقود الثالثة املاضية. 
ويشير مدير عام مطاحن نسيم 
الصباح محمد عبدالهادي عايض 
تركي ف����ي لقائه مع »األنباء« إلى 
أن القهوة العربية تأخذ اجلاذبية 
الرئيسية في اجلزيرة العربية ودول 
اخلليج والدول العربية الشقيقة، 
بل ان للقهوة ارتباطها التاريخي 
بكرم الضيافة وما حتمله من معان 
عديدة سامية توارثها العرب منذ 
قدمي الزمان، ومن ثم اصبح فنجان 
القهوة العربية هو أول ما نستقبل 
به الضيوف في جميع املناسبات 

اخلاصة والعامة.
ويلفت ترك����ي إلى أن احلفاظ 
على تراث القهوة العربية وقبوله 
الكويتي  في أوس����اط املجتم����ع 
أمرا ملموسا من  واخلليجي بات 
قبل النس����اء ولم يعد حكرا على 
الرج����ال، ألن ه����ذه القهوة باتت 
متثل طابع����ا تراثيا يعطي داللة 
على الترحيب بالضيوف وإظهار 
احلفاوة بهم الس����يما إذا كان ذلك 
مقترنا بالبشاشة في وجه الضيف 
والتي ترتس����م مع تقدمي فنجان 

القهوة الفواحة.
ويش����ير تركي إلى أن الشركة 
س����ارت منذ افتتاحها على تقدمي 
أعلى معايير اخلدمة إلى الزبائن 
مما مكنها من استقطاب الكثير من 
هواة القهوة بجميع أنواعها، ومع 
مرور السنوات مت تأسيس أكثر من 
5 فروع في اجلمعيات التعاونية، 
وشعار مطاحن النسيم هو »أجود 
أنواع النب الطازج يوميا«، كما أننا 
برعنا في طحن البذور واحلبوب 
وعرق الهيل والكركم والزجنبيل 
واحلنا والسدر واملشاط وجميع 

البهارات.
ويضي����ف أن افتتاح احملالت 
التجارية ملطاحن النسيم باستمرار 
إمنا يعتبر مبنزلة إرسال مفاهيم 
جديدة للتسويق وتلبية تطلعات 
الزبائن من مختلف األعمار والفئات، 

واألنواع األخرى، كما أن مطاحن 
ومحامص نسيم الصباح تتميز 
بالقهوة الهررية التي يتم استيرادها 
من احلبشة وتش����هد إقباال الفتا 
من الزبائن في مناطق الفحيحيل 
املبارك،  والصباحية وعب����داهلل 
إضافة إلى القهوة البرية اليمنية 
والتي له����ا محبوها املميزون ألن 
طريقة عملها وحتميصها خاصة 
الهندي  الهيل  إلى  جدا، باإلضافة 
األصلي النقي وجميع أنواع الهيل 
األميركي ودرجاته املختلفة لرضاء 

املستهلك.
ويؤكد تركي أن القهوة العربية 
تأتي ف����ي املقدمة، وبعدها جاءت 
القهوة التركية لتضيف نكهة جديدة 
وأساسية إلى عالم القهوة، ثم تعرف 
الناس إلى القهوة الفرنسية لتفوح 
املمي����زة، كما أن هناك  برائحتها 

القهوة اإليطالية واليونانية.
ويضيف أن أكثر ما يقبل عليه 
الزبائن هو القهوة النيبالية، والتي 
لها زبائنها واملعروفة في الكويت 
منذ زمن بعيد، حيث كان التجار 
يستوردونها عن طريق الهند، ثم 
توارثها اآلب����اء عن األجداد، وهو 

تراث ال ميكن االستغناء عنه.

منافسة شديدة

وفي ظل وجود س����وق يعج 
باملطاحن في الكويت مما أدى إلى 
حدوث منافسة شديدة، يلفت تركي 
إلى أن لكل مطحنة ذوقها وزبائنها 
الذين له����م اختياراتهم، مؤكدا أن 
الطعم املميز في القهوة والطريقة 
اخلاصة في التحميص والطحن، 
»هو ما مييزنا عن اآلخرين« وهذا 
ما جعلنا نرض����ي جميع األذواق 
بالنسبة للقهوة، الفتا إلى أن جميع 
الفروع تبيع مختلف أنواع القهوة 
إضافة إلى الهيل األميركي وكذلك 
الهيل الهندي الذي له زبائنه، نظرا 
لطعمه املميز متاما وعبقه األخاذ 
مقارنة بالهيل األميركي، في حني أن 
بعض الفروع تبيع املكسرات لكنه 
ليس خط إنتاج رئيسيا بالنسبة 

للشركة.
العديد من  أن  ويوضح تركي 
املؤسسات احلكومية والشركات 
اخلاصة وكذلك فنادق من فئة ال� 5 
جنوم القريبة من املركز الرئيسي 
الهيلتون وغيره،  للمطاحن مثل 
مشيرا إلى أن الشركة تأمل الوصول 
إلى املؤسسات احلكومية والشركات 
التي تتخذ من »الديرة« مقرا لها، 
م����ع افتتاح عدة أفرع في املناطق 

الداخلية قريبا.
وفي ختام حديثه، توجه تركي 
بالشكر إلى رؤساء مجالس إدارات 
اجلمعيات التعاونية واملؤسسات 
احلكومي����ة ووزارات الدولة على 
تعاونهم م����ع مطاحن ومحامص 

نسيم الصباح.
محمد راتب  ٭

مت افتتاح فرع في كيفان.
ويضي����ف تركي ان الش����ركة 
تتطلع حاليا إلى افتتاح فرع في 
الس����الم لتغطي منطقة  ضاحية 
ث����م تفكر  الس����رة، ومن  جنوب 
ف����ي مناطق املرقاب والقادس����ية 
أن  الداخلية بعد  املناطق  لتغطي 
مت اس����تيعاب الدائرتني اخلامسة 
والرابعة، معتبرا أن هذا ليس إال 
الزبائن  داللة واضحة على تقبل 
لهذه القه����وة، فعندما يتم تقدمي 
املنتج بالشكل األفضل، فإن الزبون 
يستقبله بشغف ويسأل عنه في كل 
مكان، وهذا ما جعل الشركة تتقرب 
إلى الزبون في مكان سكنه، حيث 
إن أفضل مكان للتواصل معه هو 

اجلمعيات التعاونية.

القهوة الشقراء

وعن مي����زات القهوة بأنواعها 
يذك����ر تركي أن القه����وة العربية 
»الشقراء« تتميز بطريقة التحميص 
ومذاقها املميز كقهوة عربية أصيلة، 
بخالف القهوة التركية والفرنسية 

إلى  مؤكدا حرصه على الوصول 
املس����تهلك والتقرب منه لتوفير 
ما يحت����اج إليه بدون عناء، وهذا 
م����ا دعاه إلى التوس����ع من خالل 
اجلمعي����ات التعاونية لقربها من 

املواطنني.

شغف الزبائن

وع����ن بدايات الش����ركة يذكر 
تركي أن محامص ومطاحن نسيم 
الصباح تأسست منذ 1982 في سوق 
الفحيحيل عن طريق والده، حيث 
كان قائما عل����ى البيع واملنتجات 
وعلى العم����ل ككل، إلى أن توفي 
س����نة 2003 فقام من بعده بإدارة 
احملالت، ومت في سنة 2004 افتتاح 
منفذ للبيع في جمعية الصباحية 
التعاونية، وآخر في القيروان سنة 
2006، وبعدهما مت افتتاح محل في 
ضاحية عبداهلل املبارك، وآخر في 
ضاحية صباح السالم، ومحل في 
ضاحية فهد األحمد، وفي الس����نة 
احلالية 2011 افتتحت الشركة فرعها 
في أبوحليفة، وخالل مايو اجلاري 

محمد تركي متحدثا للزميل محمد راتب

تركي يعرض أجود أنواع النب

قهوة »نسيم الصباح« عنوان للمذاق الفاخر والنكهة األخاذة 

»بنانا ريببليك« تطلق تشكيلة فساتينها الصيفية املميزة
تقدم »بنانا ريببليك« هذا 
املوس���م تشكيلة فس���اتينها 
الصيفية األكثر تنوعا وشموال 
حتى اآلن، حيث تضم أكثر من 
70 أسلوبا مختلفا تتراوح بني 
فس���اتني الس���هرات الرسمية 
وصوال إلى الفساتني الطويلة 
احملاك���ة التي تناس���ب جميع 
األماكن سواء حفالت الشاطئ 
أو املناس���بات االجتماعي���ة 
املرموقة. وحتتفي التش���كيلة 
امل���رأة من  بتفرد ش���خصية 
خالل ألوانها النابضة باحلياة 
التي  وتصاميمها املده��ش���ة 
تضفي انطباعا ساحرا وحيوية 
مس���توحاة من جمال الغابات 
املطرية والبحيرات واحلدائق 

الغناء.
الفساتني  وتتنوع طبعات 
بدءا من األمناط اجلريئة، ومرورا 
باللمس���ات احلديثة املزدانة 
بأشكال الزهور، ووصوال إلى 
الزخارف املستوحاة من تراث 
الشعوب والتي متت طباعتها 

التنوع، ناهيك  بألوان شديدة 
الورود املرس���ومة  عن صور 
يدويا واأللوان املائية املرحة. 
وتنعكس فخامة التشكيلة كذلك 
في أقمشتها اخلفيفة واللطيفة 
مثل احلرير والكتان والقطن، 
والتي تسهم في إضفاء خفة ال 
مثيل لها دون التفريط بسوية 
األناقة الرفيعة. وتس���تحضر 
التظليالت اللطيفة إلى األذهان 
صور حفالت الكوكتيل الصيفية 
التي لطاملا كانت مناسبات رائعة 
للظهور بأبهى حل���ة وإجراء 
احلوارات اللطيفة على أطراف 

برك السباحة الزرقاء.
املدير  وقال س���يمون نني، 
اإلبداع���ي ونائ���ب الرئي���س 
التنف��يذي في »ب��نانا ريببليك«: 
التش������كي���لة  »مت تصمي���م 
لتحقيق حلم كل امرأة تت��وق 
إلى إثراء خزانت��ها بفي��ض من 
الفساتني الساحرة التي تناسب 
جمي���ع املناس���بات الصيفية 

الرائعة«. 


