
العبدالهادي يتسلم درعا تكرميية

مجلس اإلدارة برئاسة الصانع يتسلم درع التكرمي من النائب د.محمد الكندري

محمد أبوطفرة طامي العجمي

ندوة لترايفس عن «بابا جونز» في الجامعة األميركية الكندري يشيد بإنجازات مجلس إدارة جمعية مشرف

ندى أبونصر
اقيم في اجلامعة االميركية ندوة لطالب 
اجلامعة طرحت فيها نبذة عن مطاعم «بابا 
جونز» ومؤسسها جون شناتر. واكد الرئيس 
التنفيذي ملطاعم «بابا جونز» نايجل ترايفس 
خالل الندوة ان مطاعم سلسلة «بابا جونز» 
(البيتزا العاملية الشهيرة) افتتحت في عام 
١٩٨٥ وانها ملتزمة منذ وقت افتتاحها حتى 
هذا اليوم بتقدمي وعدها وشــــعارها الذي 
تتخذ منه عالمة جتارية لها هو «مكونات 

أفضل.. بيتزا أفضل».
واشار الى ان مطاعم «بابا جونز» يقدم 
البيتزا العاملية الشــــهيرة اليوم والرائدة 
واألولى في تقدمي بيتــــزا عالية اجلودة. 
واشار الى ان الشركة متتلك حاليا أكثر من 

٣٠٠٠ مطعم في جميع انحاء العالم.
كمــــا اوضح للطالب خــــالل الندوة ان 
مؤسس شــــركة «بابا جونز» استطاع ان 
يضع يــــده على افضل انــــواع صلصات 
الواليات املتحدة االميركية،  الطماطم في 
وان «جون» حصر تركيــــزه على مفهوم 
«املكونــــات االفضل» فــــي كل جزئية من 

جزئيات صناعة البيتزا.
ومن جهته اكد الرئيس التنفيذي ملطاعم 
«بابا جونز» في الكويت خالد الراشــــد ان 
مطاعم بابا جونز بيتزا في الكويت تستخدم 
اللحم البقري احلالل وجبنة املوزاريال ١٠٠٪ 
والصلصات ذات املكونات الطبيعية حتى 
انها ذهبت الى ابعــــد من ذلك حيث تقوم 
املياه املعدنية  املاء مســــتخدمة  بترشيح 
في عجينــــة البيتزا للحصول على افضل 
عجينة اصلية وطازجة. والهدف من هذه 
احملاضرة تعريف الطلبة بقصص حقيقية 
وواقعية وجناحات في ادارة االعمال وتبادل 
اخلبــــرات التي ميكن ان يســــتفيدوا منها 
في املستقبل وخاصة الذين يتخصصون 
في مجال ادارة االعمال، وبدوره أكد مدير 
التســــويق والعالقات العامة في مجموعة 
مطاعــــم «بابا جونز» و«فدركرز» عبداهللا 
بوفتني استمرار التواصل مع اجلميع انطالقا 

من دور املجموعة االجتماعي.

درع تكرميية من اجلامعة االميركية لسلسلة مطاعم «بابا جونز»

الرئيس التنفيذي ملطاعم «بابا جونز» نايجل ترايفس يتحدث الى الطلبة

الطالبات يستمعن لشرح عن مكونات وتاريخ «بابا جونز»

مدير التسويق والعالقات العامة عبداهللا بوفتني امام بوستر «بابا جونز»

م اجلامعة االميركية (فريال حماد)«بابا جونز» تكرِّ

أفراح أبوطفرة
بصالة الهيفي

يقيم ابناء ناصر مطلق 
ابوطفرة املطيري حفل 
زفاف اخيهم محمد مساء 
غد في صالة افراح الهيفي، 
الدعوة  حيث وجهـــوا 
لالقارب واالصدقاء. الف 

مبروك.

العجمي رئيس
تحقيق «ب»

تلقـــى احملقـــق «أ» 
طامي بريكان حســـني 
العجمي التهاني واملباركة 
الى  مبناســـبة ترقيته 
رئيس حتقيق «ب». الف 
مبروك يا بوطالل ومنها 

لالعلى.

أشاد النائب د.محمد الكندري 
إدارة جمعية  بإجنازات مجلس 
مشرف وأنشـــطتها وباجلهود 
الصادقـــة التي يقدمها للمنطقة 
وأبنائهـــا وعلى رأســـها رعاية 
الدينيـــة والعلمية  األنشـــطة 

والثقافية.
جاء ذلك خالل تكرمي رئيس 
مجلس اإلدارة وليد خالد الصانع 
ورئيس جلنة العمل االجتماعي 
عضـــو مجلـــس اإلدارة عمـــاد 
العبدالهادي وعبر عن شـــكره 
وتقديره بكلمة قال فيها: أتقدم 
بخالص الشـــكر والعرفان على 
مواقفكـــم الطيبـــة التي يعجز 
اللسان والقلم عن التعبير عنها 
ومايوفي حقكم إال اهللا سبحانه 
الـــذي ذكر أمثالكـــم فقال فيهم 
(ليجزيهم اهللا أحسن ما عملوا 
ويزيدهـــم من فضله)، ووصف 
الكندري اجنازات مجلس اإلدارة 
وجناحها بأنها ثمرة جهود واعمال 
لهـــم مزيدا من  صادقة متمنيا 

النجاح والتقدم.
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