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«ليالي الباربكيو» كل أربعاء
في فندق ومنتجع شاطئ النخيل
لقطة تذكارية

تقطيع «كيكة» االحتفال

بمناسبة انتهاء مهامهما في الكويت

امباكي يولم على شرف سفيري صربيا وكندا
أق � � ��ام ع �م �ي��د ال �س �ل ��ك ال ��دي �ب �ل ��وم ��اس ��ي  -س�ف�ي��ر
ال�س�ن�غ��ال ل ��دى ال �ك��وي��ت ع�ب��د األح ��د ام �ب��اك��ي حفل
ع �ش��اء ف��ي ف �ن��دق ك� ��راون ب ��ازا ع�ل��ى ش ��رف ك��ل من

سفير صربيا وسفير كندا بمناسبة انتهاء مهام
عملهما ف��ي دول��ة ال�ك��وي��ت .وق��د حضر االحتفالية
م �ن��دوب ع��ن امل��راس��م ال�خ��ارج�ي��ة وال �س �ف��راء ورج��ال

السلك الديبلوماسي املعتمدين في الكويت ،وبهذه
املناسبة ّقدم امباكي هدية تذكارية باسم السفراء
املعتمدين ،كما التقط الحضور صورا تذكارية.

« »MGSتشارك مع «صناعة الكيماويات البترولية»
في معرض PIC 2014
ش��ارك��ت ش��رك��ة البحر األب�ي��ض املتوسط
والخليج ألنظمة الكمبيوتر ام جي اس ,MGS
ب��االض��اف��ة ال ��ى ش��رك��ائ �ه��ا االس�ت��رات�ي�ج�ي��ن
 SAPو  Open Textف��ي معرض PIC EXPO
 2014ف��ي ن��ادي ب��وب�ي��ان تحت رع��اي��ة نائب
رئ� �ي ��س م �ج �ل��س ادارة م ��ؤس �س ��ة ال �ب �ت ��رول
الكويتية  KPCن��زار العدساني ،وبحضور
ال��رؤس��اء التنفيدين واالدارة العليا لكافة
شركات القطاع النفطي في دولة الكويت.
وق � ��د ق ��ام ��ت ش ��رك ��ة  MGSوش ��رك ��اؤه ��ا
باستعراض أحدث الحلول التقنية الخاصة
ب�ب��رام��ج ادارة امل�ح�ت��وى االل�ك�ت��رون��ي وال�ت��ي
تم تطبيقها في شركة صناعة الكيماويات
ال �ب �ت ��رول �ي ��ة PIC .وت� �م ��ت م �ن��اق �ش��ة ال ��رؤي ��ا
املستقبلية لتطبيق برامج ادارة املعلومات
.EIM Enterprise Information Management
وقال املدير التنفيدي لشركة  MGSعاصم
الرشيدي« :ان شراكتنا مع شركة  PICتمتد
مند العام  2009وقامت خالها شركة MGS

لقطة جماعية في جناح الشركة

ب��ال�ت��درج ف��ي تطبيق ب��رام��ج ادارة املحتوى
االل�ك�ت��رون��ي م��رح�ل��ة ت�ل��و األخ ��رى للوصول
ال ��ى تطبيق ال��رؤي��ة امل�ت�ع�ل�ق��ة ب�ح�ل��ول ادارة
املعلومات».
و ق ��ام م��دي��ر امل�ب�ي�ع��ات االق�ل�ي�م��ي لشركة
 MGSب��در الشيشاني باستعراض قصص

ال �ن �ج��اح امل�م��اث�ل��ة وال �ت��ي ت��م ت�ص��دي�ق�ه��ا في
م�خ�ت�ل��ف ال �ق �ط��اع��ات ف��ي ال �ك��وي��ت وامل�ن�ط�ق��ة
العربية.
وت � ��م أي� �ض ��ا م� �ش ��ارك ��ة ه � ��ده ال �ت �ط �ب �ي �ق��ات
وال �خ �ب��رات العملية م��ع ال�ح�ض��ور ف��ي كافة
شركات القطاع النفطي.

ربيع السخن

تتجدد ليلة الباربكيو لتتألق
ثانية كل ليلة أرب�ع��اء من الساعة
ال � �ث ��ام� �ن ��ة م � �س� ��اء وح � �ت� ��ى س ��اع ��ة
م�ت�ق��دم��ة ب�ع��د منتصف ال�ل�ي��ل في
فندق ومنتجع شاطئ النخيل.
ل �ي ��ال ��ي ال �ب ��ارب �ك �ي ��و ف� ��ي ف �ن��دق
وم�ن�ت�ج��ع ش��اط��ئ ال�ن�خ�ي��ل اح��دى
أبرز أنشطة الفندق لتقديم أشهى
امل ��أك ��والت وق �ض��اء أم �ت��ع األوق ��ات
على أنغام املوسيقى وسط أجواء
س� ��اح� ��رة ت �ن �ب��ض ب ��ال� �ح� �ي ��اة ،ب�م��ا
يقدمه م��ن أص�ن��اف طعام مبتكرة
وف �ع��ال �ي��ات م �م �ي��زة ال �ت��ي تضيف
الكثير ال��ى ه��ذا ال�ح��دث املوسمي
ال� � ��ذي ي� �ق ��ام ع �ل��ى ش ��اط ��ئ ال �ب �ح��ر
وح � ��ول أح� � ��واض ال �س �ب��اح��ة ال�ت��ي
تحيطها حدائق ال��ورود وأشجار
النخيل.
ف ��إل ��ى ج ��ان ��ب ب��وف �ي��ه األط� �ب ��اق
ال �ع��ام��رة وال �غ �ن �ي��ة ،ي�ح�ف��ل ب��وف�ي��ه
ل �ي��ال��ي ال �ب��ارب �ك �ي��و امل �م �ي��ز ب��أن��واع
الشواء من جميع أصناف اللحوم
وثمار البحر باالضافة الى أركان
الطهو ال�ح��ي امل�ت�ع��ددة واملتنوعة
ش��ام�ل��ة ل��رك��ن امل��أك��والت البحرية،
رك ��ن امل �ش��وي��ات االي ��ران �ي ��ة وخ�ب��ز
التنور ،رك��ن امل��أك��والت املنغولية،
رك ��ن ال �ش��اورم��ا ورك ��ن ال�ب��ارب�ك�ي��و
وغيرها ...حيث يقوم أمهر الطهاة
بتحضير أنواع مختلفة ومختارة
م � � ��ن امل � � � ��أك � � � ��والت أم � � � � ��ام أع� �ي� �ن� �ك ��م

مشويات

أصناف مبتكرة

م � �ب ��اش ��رة ،ن ��اه� �ي ��ك ع� ��ن امل �ق �ب��ات
وال�س�ل�ط��ات امل�ب�ت�ك��رة وال�ح�ل��وي��ات
االس �ت �ث �ن��ائ �ي��ة ال �ش �ه �ي��ة ،وج�م�ي��ع
أص �ن ��اف امل �ش ��روب ��ات وال �ع �ص��ائ��ر
الطازجة.
وي � �ع � �ق � ��ب م� � ��دي� � ��ر ع � � � ��ام ف � �ن ��دق
ً
النخيل ربيع السخن ق��ائ��ا« :لقد

اكتملت االس�ت�ع��دادات ف��ي الفندق
الس� �ت� �ئ� �ن ��اف ل� �ي ��ال ��ي ال �ب ��ارب �ك �ي ��و
ل �ه��ذا امل��وس��م ،اذ ان ال�ع�م��ل يسير
ع �ل��ى ق ��دم وس� ��اق ل �ه��ذه امل�ن��اس�ب��ة
امل ��وس �م �ي ��ة ح �ي��ث اس �ت �ن �ف��د ك �ب��ار
الطهاة في الفندق طاقاتهم بهدف
تقديم كل ما هو جديد ومبتكر من

أصناف الطعام الغنية والشهية».
وي �ض �ي��ف« :وال ي�س�ع�ن��ا س��وى
أن ن � ��رح � ��ب ب� �ض� �ي ��وف� �ن ��ا ل �ق �ض��اء
وق � � ��ت م� �م� �ت ��ع ورائ � � � � ��ع م� �ع� �ن ��ا ف��ي
ف �ن��دق وم �ن �ت �ج��ع ش��اط��ئ ال�ن�خ�ي��ل
واالستمتاع بليالي الباربكيو مع
عائاتهم وشمل األحبة.»...

