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الس���ر 14 يس���تقبل أمني 
املساعد لنقابة معهد الكويت 
لألبحاث العلمية صالح علي 
الفرس رواد ديوانه الكائن 
في الرميثية ق3 ش31 م19 
مس���اء كل يوم سبت بعد 

صالة املغرب.

ديوان الفرس كل سبت
ع���اد خال���د عق���اب 
الديار  العصيم���ي م���ن 
املقدسة بعد ان أدى مناسك 
العمرة وتلقى املباركة من 
األه���ل واألصدقاء. تقبل 
اهلل طاعت���ك وحمدا هلل 

على السالمة.

العصيمي أدى العمرة

جنيب العوضي.. وعطاء رائع في حب الكويتالرئيس التنفيذي لـ VIVA جنيب العوضي يطلع على جدارية »الكويت.. وطني الغالي«.

مطعم ذي ميتكو الكويت استضاف الشيخة فريحة األحمد

الشيخة فريحة األحمد تتوسط طاقم ذي ميتكو الكويت هدايا من VIVA ملواليد العيد الوطني وعيد التحريرفرحة أسرية مبشاركة VIVA باملناسبة السعيدة

افتتاح مطعم ذي ميتكو الكويت في مول 360
تواص���ل ش���ركة ذي ميتكو 
ترس���يخ أقدامه���ا عاملي���ا م���ع 
افتتاحها الكبير للمطعم رقم 15 
للش���ركة ويقع املطعم في مول 
360 اجلديد في منطقة احلدائق 
ويستوحي تصميمه وديكوره 
من البيئة احمليطة في حلة من 
اللون النحاس���ي اجلريء ولون 
الشيكوالتة واملاجنيت االحمر في 
جو من التراث االفريقي الغني.

وكانت الشيخة فريحة األحمد 
أحد أهم الضيوف العديدين الذين 
حضروا واندمج���وا في اإليقاع 
املوس���يقي ذي الطابع األفريقي 
املمتع ال���ذي قدمه مجموعة من 
املوهوبني. وتقدم قائمة طعام ذي 
ميتكو الكويت للضيوف الطعم 
الرائع الذي تنف���رد ذي ميتكو 
بتقدمي���ه وحدها، حيث يتناغم 
الشكل فتشبه احلوائط الطابوق 
الريفي اخلشبي في اشارة راقية 
الى الطاب���وق الهرمي وجاذبية 
املطاعم األساسية املعروفة بها 
عامليا، اضافة الى شرائح اللحم 
التي جتعلك  الدرجة  الى  رائعة 
املنزل من أجلها، ويتسع  تترك 
املطعم الى 200 شخص، وحترص 

ذي ميتكو عل���ى ضمان وجود 
املتعة البسيطة واملبتكرة لتظهر 
املكون���ات واملنتجات الطبيعية 
اخلالص���ة بش���كل واض���ح في 
استخدام املواد الطبيعية وتشمل 
اجللد املصقول واخلشب الغني 
الكهرمان  واملوصلني مع اضاءة 
اجلريئ���ة خللق أفضل الظروف 
للتجم���ع واملش���اركة في حدث 

جماعي على الطعام.
مكان تناول الطعام في الهواء 

الطلق ميكن رؤيته من املول ويقع 
في مركز التصميم اجلانبي الفريد 
ويقدم تنوعا في خبرة اجللوس 
بني حوائط الطابوق اخلش���بي 
لإلحساس باخلصوصية مع التزام 
ذي ميتكو الكويت بأعلى مستوى 
من اخلدمة املمتازة وتقدمي أفضل 
شرائح اللحم في العالم فإن ذي 
ميتكو الكويت مؤهلة ليكون لها 
السبق في خبرة تقدمي الطعام في 

الشرق األوسط.

»VIVA« تكمل مسيرة العطاء في دار الشفاء واألڤنيوز

تكريسا ملفهوم العطاء ومعانيه السامية، وإكماال ملسيرته 
التي بدأتها شركة VIVA لالتصاالت مع أغنية »انت تقدر«، 
قامت الشركة بتكرمي األمهات الالتي أجننب تزامنا مع ذكرى 
العيد الوطني وعيد التحرير في مستش���فى دار الشفاء، 

فوزعت عليهن باقات ورود وبطاقات تهنئة وهدايا.
كما قامت VIVA برعاية رسم جدارية »الكويت..وطني 
الغالي« التي نظمتها شركة اإلبداعات الصغيرة في مجمع 
األڤنيوز مبش���اركة عدد من األطفال والشباب الكويتي 

وذوي االحتياجات اخلاصة، بطول 30 مترا وعرض 1.40 
متر، والتي تعبر عن حس وطني جسده الشباب الكويتي 

برسوماته املبدعة.
وفي هذه املناس���بة، قالت مديرة إدارة التسويق في 
شركة VIVA رنا الرشيد: »لقد حرصت VIVA على تعزيز 
مفهوم العطاء من خالل هذه النش���اطات التي أفس���حت 
املجال لألطفال والش���باب للتعبير ع���ن حبهم للكويت 

بطريقة مميزة«.

وأضافت الرش���يد: »إن توزيع الورود والهدايا على 
األمهات ألقى الضوء على الهدية التي منحت لهن من اهلل، 
يغرسن فيها حب الوطن والعطاء، لتكون نقطة مضيئة 

في هذا الزمان«.
 VIVA وختمت الرشيد: »مسيرة العطاء لن تتوقف مع
وهناك املزيد من النش���اطات في الفت���رة القادمة، نذكر 
منها مسابقة العطاء بني املدارس والتي سنعلن عنها في 

القريب العاجل«.

باقات ورود وهدايا ألمهات مواليد عيد التحرير والعيد الوطني وجدارية فنية بإبداع شبابي 


