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39 النائ���ب  يس���تقبل 
السابق احمد الري رواد 
ديوانيته مس���اء اليوم 
االح���د وكل احد من كل 
اسبوع بعد صالة العشاء 

بالدسمة.

ديوانية الري كل أحد
النائب حسني احلريتي  يعاود 
اس���تقبال رواد ديوانيته مس���اء 
اليوم االحد بعد صالة العشاء في 
الرميثية مقابل ثانوية أمامة بنت 
بشر قطعة 3 شارع احمد بن حنبل، 
كما يس���تقبلهم مساء كل احد من 

كل اسبوع.

الحريتي يستقبل رواده اليوم

فريق عمل مركز سلطان أمام الفرع اجلديد في اجلابرية

مشاركة بقطع كيكة احلفل ابتهاجا باملناسبة

)أسامة البطراوي(عبدالسالم بدير وقاسم اخلواري وفريق مركز سلطان يفتتحون الفرع اجلديد

.. وجولة في أحد األقسام قسم اخلضار والفواكه

مركز سلطان افتتح فرعه الـ 26 
في الجابرية تزامنًا مع أعياد فبراير

لميس بالل
افتتحت إدارة مركز سلطان فرعا جديدا في منطقة اجلابرية قطعة 
12 شارع 5 وذلك بحضور مديري وموظفي مركز سلطان وعدد كبير 

من املوردين والزبائن.
وقال الرئيس التنفيذي للبيع بالتجزئة في شركة مركز سلطان 
عبدالس���الم بدير انه بافتتاح هذا الفرع اجلديد يكون قد وصل عدد 
افرع مركز سلطان في السوق الكويتي الى 26 فرعا، تشترك جميعها 
بتقدمي تشكيلة واسعة من املنتجات عالية اجلودة مع أفضل وأرقى 

معايير خدمة الزبائن.
واشتمل االفتتاح على أنشطة مميزة لالطفال وتقدمي التمور مع 
القهوة العربية، وكذلك توفير ف���رص عديدة للزبائن لربح »عربة 
مشتريات مجانية« وذلك من خالل دوالب عيد الوطني وعيد التحرير 
ال���ذي يدور عدة مرات يوميا الختيار رقم الكاونتر والزبون الرابح 

وذلك في الفترة من 24 � 27 فبراير.
ويقدم مركز سلطان اجلابرية كغيره من مراكز سلطان تشكيلة 
واسعة من املنتجات احمللية واملستوردة من جميع انحاء العالم مما 

يتيح لزبائنه احلصول على جميع منتجاتهم املفضلة.
ويضم مركز س���لطان اجلابرية اقساما عديدة واسعة ومتنوعة 
منها قسم املواد الغذائية واالستهالكية، قسم اللحوم، قسم االجبان 
واللحوم الباردة، قسم املأكوالت البحرية وقسم اخلضار والفواكه، 
باإلضافة لل���وازم املنزلية من أواني الطه���ي واالجهزة الكهربائية 

واللوازم الرياضية وااللعاب.
ويدير مركز س���لطان حاليا 58 فرعا في عدة دول منها الكويت، 
األردن، عمان، لبنان ويضم اكثر من 7 آالف موظف من 31 جنس���ية 
مختلفة، كما يخطط مركز س���لطان الفتتاح مراكز جديدة في جميع 

انحاء الشرق االوسط وشمال افريقيا.

»فجر الصباح« كّرمت متفوقاتها

»سفير« مارينا يحتفل بمرور 5 سنوات مكللة بالنجاح

احتفل����ت مدرس����ة فجر الصب����اح بطالباتها 
املتفوقات ف����ي املرحلة الثانوية بحضور مراقب 
املدارس العربية بالتعلي����م اخلاص عبدالعزيز 
الكندري واألم بياترين عقيقي ومديرة املدرسة 
نوال احلداد واملديرة املساعدة ماري روز ولفيف 

من أولياء األمور.
وألقت املديرة املساعدة كلمة هنأت فيها الطالبات 
وذويهم، وعقب ذلك قام الكندري واألم بياترين 
بتكرمي املتفوقات وتوزيع شهادات التقدير واجلوائز 

عليهن وسط فرحة أولياء أمورهن.

عبدالعزيز الكندري مكرما املتفوقة دانة أمين بحضور األم بياترين عقيقي واملديرة نوال احلداد

مشاركة من احلضور في قطع كيكة احلفل

أنطوان نعوم متحدثا للحضور

.. ودرع تكرميية للمتفوقة هيا احلمصي

تكرمي ابتهال عبدالعزيز من إدارة فجر الصباح جانب من إعداد أشهى األطباق

عبدالغني الغنيم متوسطا محمد منيسي والشيف سوديونو وأندرو جويس 

أندرو جويس وجوي أماجنلستا مع طاقم عمل »نودل هاوس«

)احمد باكير( اشلي اليلويا وعادل األسعد

»نودل هاوس« استضاف  »سيد األطباق« إلعداد الطعام لضيوفه

رندى مرعي
اعتبر رئيس مجلس اإلدارة والرئيس 
التنفيذي في ش���ركة الغني���م التجارية 
عبدالغن���ي الغنيم، ان ل���كل مطعم من 
املطاعم العاملية خصوصيته لذلك حترص 
الشركة على استضافة طهاة متخصصني 
واستضافة الشيف سوديونو هي التجربة 
الثانية لسلسلة املطاعم التابعة لشركة 

الغنيم التجارية.
وق����د أعد ال���شيف سوديونو بعض 
األطباق التي يقدمها »نودل هاوس« على 
مائلة الضيوف ليس���تمتعوا باملأكوالت 
الطازجة، وذلك بح��ضور الوزير املستشار 
في السفارة االندونيسية دارماوان سوبارنو 
ومدير عالمة »نودل هاوس« الشيف اندرو 
جويس وبعض الضيوف الذين تابعوا سيد 

الطعام  إعداده  األطباق سوديونو خالل 
بعناية فائقة ودقة متناهية.

وشرح س���وديونو لضيوفه خطوات 
حتضير بعض األطباق الشرقية الكالسيكية 

ومنها ربيان وسابي وشرائح البقر.
الى سلسلة  وينتمي »نودل هاوس« 
مطاعم »نودل هاوس« العاملية التي تتخذ 
من صلب شوارع شنغهاي وهونغ كونغ 

بانكوك وجاكارت���ا املزدحمة مقرا. وقد 
حصلت شركة الغنيم للتجارة على حق 
االمتياز لتضيف مطعم »نودل هاوس« في 
الكويت الى باقة خدمات الضيافة والطعام 
املتميزة التي تقدمها لعمالئها. وذاع صيت 
»نودل هاوس« بفضل قوائم طعامه الفنية 
املتنوعة ذات املقومات الطازجة، وكذلك 

بفضل أجوائه الدافئة احلميمة.

يعتبر فبراير شهرا مميزا في مسيرة فندق »سفير« 
مارينا الكويت احلافلة بالنجاح حيث يحتفل خالله 
مبرور 5 سنوات من التميز على إرساء أعلى معايير 
الضيافة على نطاقي األعمال والترفيه، وفي هذه املناسبة 
استضافت إدارة الفندق حفل استقبال، حضره فريق 
إدارة الفندق وعلى رأسهم املدير العام أنطوان نعوم، 
ووسائل اإلعالم املختلفة في الكويت. أقيم احلفل في 
مطعم أطالنتس وحرص خالله القائمون على االستقبال 
على أن يقضي جميع ضيوف الفندق أوقاتا ممتعة. 
لقد مت افتتاح فندق »س����فير« مارينا الكويت قبل 5 
سنوات من قبل شركة »سفير« الدولية إلدارة الفنادق 
واملنتجعات، أكبر مجموعة من سالس����ل الفنادق في 
الكويت وميتلك الفندق شركة العقارات املتحدة، ومع 
افتتاحه بدأت حقبة جديدة من اخلدمات التي تضمن 

أعلى مستويات الرفاهية والترفيه.
وأثبت »سفير« مارينا طيلة السنوات ال� 5 املاضية 
وجوده بجدارة ليكون من بني الرواد األوائل في قطاع 
الفنادق والضيافة، حيث مت تصنيفه في مرتبة عالية 
ضمن سلسلة »أفضل الفنادق واملنتجعات« في الكويت 
نظرا لسجله املهني املتميز احلافل بتقدمي أفضل اخلدمات 
على صعيدي العمل والترفيه على حد س����واء، وقد 
حرصت إدارة الفندق دائما على إدخال التحس����ينات 
والتطويرات التي تواكب روح العصر على مختلف 
األصعدة املتعلقة بأس����س اخلدمات الفندقية والتي 
تصب في خانة تس����هيل متطلب����ات الضيوف خالل 
إقامتهم بالفندق، كما متسكت بالتزامها ببناء جسور 
التواصل املثمر واملستمر مع املجتمع من خالل العروض 
املتميزة واملبتكرة. باملناس����بة، أعرب أنطوان نعوم، 
املدير العام لفندق »سفير« مارينا الكويت، عن ارتياحه 

لألداء املهني احملترف للفندق، وأكد على أهمية كون 
الفندق رائدا في دائرة قطاعه بتوفيره أعلى معايير 
الضيافة في املنطقة. كما حرص نعوم على تأكيد ان 
اخلبرات واجلهود املبذولة م����ن قبل الطاقم اإلداري 
واملوظفني كانت الدعامة الرئيسية التي ارتكز عليها 
الفندق لبلوغ هذه املرتبة العالية وحتقيق هذا النجاح 
الباهر. كما أطلع احلضور على اخلطط املس����تقبلية 
للفندق الهادفة إلى تطوير الفندق، واغتنم نعوم هذه 
الفرصة للتوجه بالش����كر إلى أصحاب القلم الرفيع 
على دعمهم املس����تمر للفندق واملساهمة في احتالله 
لهذه املكانة املرموقة وتقييمه ضمن األسماء الرائدة 

في عالم الفنادق في الكويت.


