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»شمال اخلليج التجارية« وكالء »هيونداي« تنظم يوماً مفتوحاً وتكرّم موظفيها في »سفير«

سواء مشاعر الفرحة التي غمرت 
األجواء.

وقد اس���تهل احلف���ل بكلمة 
املدي���ر العام لش���ركة ش���مال 
اخلليج التجارية رائد ترجمان، 
حيث قال »ينطلق حرصنا على 
تنظيم يوم مفتوح لتعزيز ثقافة 
العمل اجلماعي وتكريس سبل 
التفوق واإلبداع في كل ش���يء 

واملسابقات املتنوعة مثل املسابقات 
الرياضية والثقافية والعائلية، 
وبوفيه مفتوح للغداء فضال عن 
الفلكلورية والعروض  الفقرات 
العاملية التي قدمتها مجموعات من 
الفرق العربية والعاملية باالشتراك 
مع الشخصيات الكرتونية التي 
بعثت في نفوس األطفال وأولياء 
أمورهم م���ن احلضور على حد 

تكنه الشركة ملوظفيها واعتزازها 
مبا قدموه من خدمات ش���كلت 
القوة الدافعة التي ساعدت على 
حسن سير العمل وجناحه في كل 
حلظة«، مؤكدا أن شركة شمال 
التجارية حترص على  اخلليج 
استقطاب موظفني شباب أكفاء في 
جميع املجاالت ليواصلوا املسيرة 

في خدمة هذه الشركة.

موظفي الشركة الذين قضوا ما 
يقارب ال�20 عاما في خدمة شركة 
شمال اخلليج التجارية، وساهموا 
خاللها بكل مثابرة وإخالص في 
تطوير الشركة وعاشوا حلظات 

جناحها.
وفي السياق ذاته، قال ترجمان 
»ان ه���ذا التكرمي ما هو إال جزء 
من مشاعر صادقة للتقدير الذي 

نقوم به، حي���ث ان تأثير مثل 
هذه األنشطة له مردود إيجابي 
عل���ى عطاء املوظف���ني، ألن من 
ش���أنها إش���عارهم بأنهم أسرة 
عمل واحدة، وبالتالي س���يكون 
عملهم أكثر إخالصا لهذه األسرة، 
العالقات االجتماعية  وستزداد 

بينهم والتعارف والترابط«.
ثم قام ترجمان بتكرمي عدد من 

التواصل  االجتماعية، وتعزيز 
الشخصي بني مختلف املوظفني 
وعائالتهم ضمن جو اجتماعي 

بهيج.
وش���هد اليوم املفتوح الذي 
اس���تمر م���ن الس���اعة الثانية 
ظهرا حتى العاش���رة من مساء 
املاض���ي برنامجا  يوم اجلمعة 
حافال بباقة من الفقرات املمتعة 

نظمت شركة شمال اخلليج 
التجاري���ة في فن���دق ومنتجع 
سفير يوما مفتوحا حافال بالعديد 
من األنش���طة الترفيهية، وذلك 
بحضور أكثر م���ن 350 موظفا 
مع أف���راد عائالتهم، ويأتي ذلك 
في ظ���ل حرص الش���ركة على 
توطيد أواصر احملبة والترابط 
بني املسؤوليات املهنية واحلياة 

لقطة تذكارية ألسرة شركة شمال اخلليج التجارية وكالء سيارات هيونداي أثناء اليوم املفتوح للشركة

جانب من املشاركني

الشخصيات الكرتونية أمتعت احلضور

فادي فخر الدين وعائلته

لعب وترفيه

رائد ترجمان متحدثا للحضور

مسابقة شد احلبل.. وقمة التنافس

استمرارا ملا تقدمه سلسلة مطاعم روبي تيوزداي 
الكويت � الرائد في تقدمي االطباق االميركية من عروض 
متنوعة بشكل دائم ومذاقات مختلفة لتتناسب مع كافة 
االذواق يحتفل معكم باطالق حملته الدعائية اجلديدة 

»عودة الريبس«.
الريبس، هي ضلوع البقر الشهيرة لدى روبي تيوزداي 
املطهو على نار هادئة لعدة ساعات، اضافة الى االختيارات 
املقدمة مع الريبس كالدجاج، والروبيان والستيك، كما 
ان جميع االطباق تقدم مع خضراوات الشيف الطازجة، 

البروكلي الطازج وبوريه البطاطا.
وم����ن اطباق الريبس الش����هية، ريبس مع صوص 
االش����يان والباربيكيو، ريب����س وفايروينجز، ريبس 
وس����تيك، ريبس والروبيان املقل����ي، وريبس ودجاج 

البسترو باربيكيو.
اكتش����ف املزيد من اس����رار روبي تيوزداي بنفسك 
عند زيارتك مع عائلتك واصدقائك الى احد فروع روبي 
تيوزداي املنتش����رة في الكويت )شرق، مجمع مطاعم 
الشعب، الساملية مجمع ليلى جاليري، ابو حليفة، مول 

360 واالفنيوز(.
احتفل معنا بعرض »عودة الريبس« وضيافة دافئة 

في سلسلة مطاعم روبي تيوزداي االميركية.

»روبي تيوزداي« يحتفل
بـ »عرض عودة الريبس«

في مقاهينا، مبا يتماشى متاما مع 
أهدافنا ف����ي احلفاظ على عالقات 
وثيقة م����ع زبائننا ومع املجتمع. 
إل����ى رؤية ضيوفنا  إنني أتطلع 
الك����رام وهم يس����تمتعون بهذه 

العروض اجلديدة«.

Bali Single-Origin Coffee فه����ذه 
القهوة ذات املذاق املميز س����تأخذ 
الزبائن إلى أجواء بالي االستوائية 
من خالل قوامها الكثيف ونكهتها 
العشبية القوية، مع نكهة الشوكوال 
الغامقة احللوة التي تعود أصولها 
إلى جزي����رة بالي. وم����ذاق هذه 
القهوة املنعش واآلسر مياثل متاما 
االنطباع الذي تتركه اجلزيرة لدى 

زوارها. 
وفي هذه املناس����بة قالت رنا 
شاهني املدير اإلقليمي لالتصاالت 
واملس����ؤولية االجتماعي����ة لدى 
س����تاربكس في منطقة الش����رق 
األوسط وشمال إفريقيا: »يسعدنا 
إطالق هذا العرض اجلديد الرائع مع 
قدوم فصل الصيف. فاملشروبات 
اجلديدة ل����ن تقتصر على إرضاء 
أذواق وطلبات الزبائن من أصناف 
القهوة املتعددة فحسب، بل ستشجع 
على نشر أجواء من املرح والترفيه 

حت����ث مقاه����ي س����تاربكس 
زبائنها هذا الصيف على االبتعاد 
عن القائمة التقليدية من أصناف 
القهوة  ابتكارات  القهوة وجتربة 
اجلديدة من خالل عروض »اكتشف 
الفرابتشينو املفضل لديك«، وهي 
مجموعة منوعة من املش����روبات 
املعدة وفق األذواق الش����خصية، 
والت����ي أصبحت متواف����رة اآلن 
في مقاهي س����تاربكس بالش����رق 

األوسط.
وتش����جع عروض »اكتش����ف 
الفرابتشينو املفضل لديك« الزبائن 
على مزج املكون����ات معا البتكار 
مش����روبهم الفريد واخلاص بهم. 
إمكانية االختيار  وس����تتاح لهم 
بني مجموعة واس����عة من أنواع 
الشراب احمللى واإلضافات وأنواع 
احلليب الطازج )كامل الدس����م أو 
قليل الدس����م أو حليب الصويا( 
باإلضافة إلى القهوة ذات درجات 
التركيز املختلفة، وذلك إلى جانب 
النكهات الكالسيكية املفضلة التي 
ميكن اآلن للزبائن تعديلها حسب 
رغباتهم. يذكر أن هناك أكثر من 
87.000 طريقة لتحضير املشروبات 
الشخصية في ستاربكس، وعروض 
»اكتشف الفرابتشينو املفضل لديك« 
مبزج املكون����ات املختلفة إلعداد 
املشروبات اخلاصة ستتيح اآلن 
املزيد من طرق التحضير الفريدة 
الش����خصية على  لتلبي األذواق 

اختالف مشاربها.
كما تطلق »ستاربكس« ولفترة 
محدودة في الشرق األوسط قهوة 
 Starbucksبالي األصلية اجلديدة ضرار الطراروة

»ستاربكس« تطلق عروض »اكتشف 
الفرابتشينو« و»قهوة بالي األصلية«

الطراروة يكرّم موظفي »الدر املنثور«

مجل����س إدارة الش����ركة ضرار 
الطراروة، رّحب في مس����تهلها 
مبوظف����ي الش����ركة، مقدما لهم 
الش����كر والتقدي����ر مل����ا بذلوه 
ويبذلونه من جهود طيبة كان 
له����ا األثر امللم����وس في جناح 
الشركة وتوسعها، متطرقا الى 
جهود الشركة في تقدمي األفضل 
وحرصها على جودة منتجاتها 

وخدمة عمالئها.
وفي ختام احلفل، كّرم رئيس 
مجل����س إدارة الش����ركة ضرار 
الطراروة موظفي الشركة وسلمهم 
»هدايا« تذكارية تقديرا من إدارة 

الشركة جلهودهم املتميزة.

املنثور  الدر  أقامت ش����ركة 
للع����ود والبخور حفل عش����اء 
على ش����رف موظفيها بحضور 
ورعاية رئي����س مجلس اإلدارة 

ضرار الطراروة.
ف����ي بيان  الش����ركة  وقالت 
صحافي ان هذا احلفل جاء في 
الدؤوب لتأهيل  إطار س����عيها 
كوادرها الوظيفية، وإميانا منها 
املوارد  بأهمية تنمية وتطوير 
البشرية باعتبارها األداة الفاعلة 
والعمود الفقري لنجاح ومتيز 

أي مؤسسة أو شركة.
وق����د تخللت حفل العش����اء 
ألقاها رئيس  كلمة ترحيبي����ة 

الطراروة في صورة جماعية مع املوظفني


