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صرح املدير العام لشركة مس����تورة قاسم عبدالقادر بان 26
تشكيلة شتاء 2010 تأتي بتنوع مذهل من حيث املوديالت أو 
بلدان املنشأ سواء أوروبية أو شرق آسيوية وتناسب جميع 
األعمار وتالئم جميع األذواق حيث تعتبر التش����كيلة األروع 
للموس����م األجمل وتبرز التقدم املستمر واإلقبال الشديد الذي 
تشهده الشركة في األسواق وثقة الزبائن في منتجاتنا. واضاف 
عبدالقادر انه حرصا من الشركة على راحة العمالء سيتم انشاء 

قس����م جديد خلدمة الزبائن وهو قس����م نظم املعلومات وذلك 
للتركيز على املوديالت التي يرغبها الزبائن وتعمل الش����ركة 
على زيادة املبيعات والتنوع املستمر في املوديالت واألذواق. 
وجدير بالذكر ان أسواق مستورة لها فرعان في حولي مستورة 
فرع ابن خلدون ومستورة شارع قتيبة، وفرعها في الساملية، 
ومستورة الفحيحيل الى جانب مستورة الفروانية شارع حبيب 

املناور وذلك حرصا منها على ان تكون األقرب للزبائن.

تشكيلة شتاء 2010 في »مستورة« تنطق بالتنوع

ثانوية دعيج السلمان شاركت في يوم الفلسفة العالمي

ش���اركت ثانوية دعيج الس���لمان الصباح في 
املهرجان املقام في ثانوية فاطمة الهاشمية بنات ليوم 
الفلسفة العاملي الذي قام بتنظيمه التوجيه الفني 
لالجتماعيات في منطقة مبارك الكبير التعليمية، 

ولقد كان ركن ثانوية دعيج السلمان مميزا خالل 
عرضه ألهمية الفلسفة في حياة اإلنسان وقام طلبة 
النشاط االجتماعي بعرض مسرحية للفالسفة حتت 

إشراف رئيس القسم محمد احلربي.

محمد احلربي مع طلبة النشاط االجتماعي

فاطمة الكندري وعبدالعزيز العصفور يتجوالن في ركن ثانوية دعيج السلمان الصباح للبنني

»الجوثن« احتفلت بموظفيها في »كراون بالزا« الجزاف رعى ختام المسابقة الشبابية للفنون التشكيلية والكاريكاتير

بداية الكاراتيه ألبناء العاملين بالقطاع المصرفي
بحضور رئيس 
الرياضية  اللجنة 
محمد امليل بدأ نادي 
الكويت  مصارف 
نش���اط الكاراتيه 
العاملني  ألبن���اء 
بالقطاع املصرفي 
ليبدأ الطالب اجلدد 
دروسهم األولى في 
الكاراتيه مع املدربة 

ليال دينكاني.
امليل  وأش���ار 
في حديثه الى ان 
نش���اط الكاراتيه 
يحظ���ى باهتمام 
رئي���س وأعضاء 
ادارة  مجل���س 
ووجه  الن���ادي، 
الى طالب  رسالة 
يحثهم  الكاراتيه 
فيها على النجاح، 
وأشاد بدور أولياء 
األمور ف���ي دعم 
أبنائهم واحلرص 
على التواجد الدائم 

في هذا النشاط.

برعاية وحضور رئيس مجلس االدارة املدير العام للهيئة 
العامة للشباب والرياضة اللواء.م فيصل اجلزاف، أقيم حفل 
ختام املسابقة الشبابية التاسعة للفنون التشكيلية وفن 
الكاريكاتير، وذلك بصالة عبدالعزيز حسني مبنطقة مشرف 
وحضر احلفل جاس����م يعقوب نائب املدير العام لشؤون 
الش����باب وطارق احلس����ون مدير ادارة الهيئات الشبابية 
وممثل املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب واولياء 

أمور املكرمني. وألقى احلسون كلمة اكد فيها دور الهيئة في 
رعاية الشباب وسعيها الدائم الحتضان املواهب الشبابية 
في مختلف املجاالت. وقام اجل����زاف بتكرمي الفائزين في 
املراكز املتقدمة واجلهات املشاركة والداعمة، وكانت نتائج 
الفنون التش����كيلية على الوجه التالي: االول: عبدالرحمن 
الرويح، الثاني: ياسني الزيدان، الثالث: عبدالعزيز احمد، 
ام����ا في مجال ف����ن الكاريكاتير، فقد ج����اءت النتائج على 

الوجه التالي: االول: يوسف املليفي، الثاني: بدر بن غيث، 
الثالث: دالل الظفيري. وفي اخلتام قام اجلزاف ومرافقوه 
بجولة اطلع خاللها على االعمال املش����اركة في املس����ابقة 
وأبدى اعجابه باالبداعات الشبابية واملواهب القادمة بقوة 
إلثراء الساحة الفنية في الكويت، مؤكدا ان الهيئة ستعمل 
على تنمية وصقل هذه املواهب عن طريق اقامة املعارض 

واملسابقات في مختلف املناسبات.

مبناسبة السنة 
أقامت  اجلدي���دة 
شركة اجلوثن حفل 
عشاء جمعت فيه 
الش���ركة  موظفي 
ف���ي  وعائالته���م 
واحد  أسري  جو 
وقد رحب رئيس 
االدارة  مجل���س 
عبداملجيد ماضي 
بهم ومتن���ى لهم 
سهرة ممتعة كما 
ن���وه املدير العام 
حسني دياب بهذه 
العائلة وهي عائلة 
اجلوثن  ش���ركة 
اجلميع  وش���كر 
عل���ى جهوده���م 
ف���ي س���نة 2009 
ومتن���ى مواصلة 
العمل واجلهد في 
سنة 2010 وتخلل 
السهرة سحوبات 
على ع���دة جوائز 
قيم���ة وأمض���ى 
اجلميع جوا ممتعا 
ومرحا واس���تمر 
لفترة طويلة بعيدا 

عن جو العمل.

»ناندوز« احتفل بعامه الثاني بأطباق مميزة
لميس بالل

احتف����ل مطعم ناندوز بعامه الثاني في الكويت بحضور س����فير جنوب 
افريقيا أشرف سليمان ومدير املطعم شاجو ملبا وحرمه مديرة التسويق راجي 
ملب����ا وعدد من الصحافيني، وذلك في مقر املطعم الكائن في مجمع األڤنيوز. 
تخلل االحتفال عرض طبق جديد مميز من اطباق الدجاج الشهية لناندوز، 
واجلدير بالذكر ان لناندوز 800 فرع حول العالم وبسؤالنا مديرة التسويق 
راجي ملبا عن سر اطباقهم الش����هية، قالت: تعود بدايات دجاج ناندوز الى 
قرون عدة عندما بدأ املستكشفون البرتغاليون بحثهم عن التوابل، وعندها 
فإنهم لم يكتش����فوا طريق التوابل املش����هور الى الشرق فقط، بل اكتشفوا 
ايضا ذلك الس����ر الدفني في جنوب افريقيا والذي يدعى بفلفل عني الطائر. 
ويس����تخدم ناندوز أفضل أنواع الدجاج فقط بع����د انتزاع الدهون الزائدة، 
وحتضر صلصة بيري بيري السرية من مكونات طبيعية 100% دون مواد 
حافظ����ة ودون اضافة م����ادة MSG ودون أي منكهات أو ملونات، كما ال يتم 
قلي دجاج ناندوز على االطالق، حيث انه يش����وى على اللهب فقط وبدون 
استخدام الزيت خالل عملية الشواء في حني حتترق الدهون املتبقية وتزول 
خالل عملية الشواء للوصول الى اقل نسبة كوليسترول، وبالتأكيد دون أن 

يؤثر ذلك على طعم البيري بيري املعروف لدى اجلميع.
ماري وعفاف.. ومتابعة لفقرات احلفل

اللواء م.فيصل اجلزاف متوسطا املشاركني باملسابقة
رائد وحرمه

حسني دياب وحرمه

عبداملجيد ماضي وحرمه أثناء احلفل

دالل الظفيري تتسلم شهادة التقدير

محمد امليل متوسطا الطالب واملدربة ليال دينكاني

فريق عمل »ناندوز«.. وترحيب بالضيوف جانب من احلضور

اجلزاف مكرما أحد املشاركني باملسابقة

ردينة اخلش... وتقدمي مميز

)سعود سالم(سفير جنوب أفريقيا أشرف سليمان وحرمه ومدير املطعم شاجو ملبا وحرمه


