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أرز الوزان »إكس إل« أطول وأطيب أرز بسمتي

حلم���ض البانتوثنيك ومصدر 
ممتاز للثيامني، النياسني ڤيتامني 
B6 والفس���فور واملغنس���يوم 
الغلوتني  واحلديد وخال م���ن 
وغير مثير للحساسية كما انه 

سهل الهضم.
وتعتبر شركة جاسم الوزان 
وأوالده للتجارة العامة ذ.م.م، 
ممي���زة ورائدة ف���ي مجموعة 
امليزان، وهي ش���ركة رائدة في 
الغذائي���ة وتتمتع  املنتج���ات 
بسجل ناصع كمستورد وموزع 
للمنتجات الغذائية منذ انشائها 
عام 1945، حافظت الشركة على 
منو ثاب���ت وصحي في اعمالها 
الرائدة بش���كل واضح  لتبقى 
الكويتي للموارد  الس���وق  في 

الغذائية.

املناخي���ة ولهذا االرز خصائص 
فري���دة. أرز ال���وزان اك���س إل 
البس���متي هو أفضل أرز ميكن 
ش���راؤه. فكل حبة من احلبوب 
حصلت عل���ى عناية خاصة من 
قبل املزارعني ومت ريها باملياه التي 

تغذيها االنهار اجلبلية.
من احلقائق الغذائية ان االرز 
من احلب���وب الغنية بالعناصر 
الغذائية، وصفاته جتعله مناسبا 
بش���كل مثالي، ك���وب واحد من 
االرز يوفر حصتني من منتجات 
احلبوب، خ���ال من الدهون عند 
الطهي من دون ملح يكون خاليا 
من الصودي���وم، غني بااللياف 
الغذائية وخال من الصوديوم، 
وهو مصدر لڤيتامني E والفوالسني 
والزنك والبوتاسيوم ومصدر جيد 

الشمالي الغربي من والية البنجاب 
)على كال جانبي احلدود بني الهند 
وباكستان( في هاريانا وغربي 
والية أوتار برادي���ش ويعتمد 
بش���كل أساس���ي على الطبيعة 
وخصائصه���ا املمي���زة في هذا 
اجلزء من الهن���د، حيث ميتزج 
املناخ االس���تثنائي م���ع التربة 
اخلاصة لتمنح االرز البس���متي 

النكهة والطعم الفريد.
إن ذوب���ان الثل���وج في هذه 
املنطقة من اجلبال تؤمن وجود 
إمدادات ثابتة م���ن الغذاء حتى 
في املوسم احلار حيث جتددت 

قنوات املياه باستمرار.
االرز الكالسيكي »أمير االرز« 
يأتي من سفح جبال الهيمااليا، 
حيث مينح مزيج التربة والظروف 

لميس بالل
أطلقت شركة جاسم الوزان 
للتجارة العامة أرز الوزان إكس 
إل ف���ي مركز س���لطان، وبهذه 
املناس���بة حتدث املدي���ر العام 
طارق العشي ووصف ارز الوزان 
إكس إل بأنه خيار جديد حملبي 
االرز البسمتي املمتاز ذي احلبة 
إل  الوزان إكس  الطويلة، فأرز 
يتمي���ز بطوله، طعمه االطيب، 
رائحته الذكية، بياضه الناصع 
وعناص���ره الغذائي���ة القيمة. 
كما أضاف العشي حول سوق 
الكويت لألرز قائال: ان انواع االرز 
الرئيسية والتي تباع في الكويت 
هي 76% أرز البسمتي الهندي، 
10% أرز البسمتي الباكستاني، 
8% ارز املتوسط احلبة )مصري(، 

6% أنواع أخرى من االرز.
وتعتبر شركة جاسم الوزان 
واحدة من كبريات شركات جتارة 
االرز وتستورد الى سوق الكويت 
أنواع عديدة م���ن االرز )االرز 
الهندي والباكستاني  البسمتي 
واملصري وارز كال���روز وأرز 
سيال، وتستورد الشركة األرز من 
بلدان عديدة من الهند، باكستان، 
استراليا، مصر، الواليات املتحدة، 
أروغ���واي، تايلند والعديد من 
البلدان، فالهند هي أكبر منتج 
مصدر لألرز البسمتي في العالم 
مع انتاج سنوي ما بني مليون 
ومليون ونص���ف املليون طن 
سنويا، حيث يتم تصدير نحو 
ثلثي االنتاج، واألرز الهندي ال 
ميكن انتاجه بش���كل صناعي، 
حيث يزرع حصريا في اجلزء 

خليل العطار وموسى صالحات وسلوى سليم مع فريق العمل

XL احلضور يتذوقون أرز الوزان

مشاركة من األطفال باملسابقات متابعة من احلضور

صورة للذكرى في »البيرق« هدايا للحضورتكرمي سفير املعاقني الشاعر عبدالكرمي العنزي درع تكرميية للشاعر خالد اخلراز

كرنڤال الربيع لألطفال 
في »البيرق« بالعقيلة

حسين البريكان
افتتح مجمع »البيرق مول« كرنڤال الربيع لألطفال الذي يقام 
كل يومي خميس وجمعة من الش���هرين اجلاري واملقبل، وكان 
احلضور في اليوم األول لهذا الكرنڤال جيدا واستقطب األطفال 
من كل مكان وكان كرنڤاال ش���يقا، حي���ث وزعت اجلوائز على 
املتس���ابقني والهدايا على األطفال، كما كانت هناك عدة أنشطة 
فكرية وبدنية والرسم امللون وفن تركيب اخلرز وحتديات بني 
األطفال في البالي ستيش���ن وعروض كثيرة ومتنوعة فغمرت 
الس���عادة قلوب األطفال وكان يوما مملوءا بالل��عب والسعادة 

واملرح.
ويعتبر مجمع البيرق من أهم املج����معات في املنطقة العاشرة 
وأحدثها وس���بب نقلة نوعية ف���ي مجمعات املنطقة ورواد هذا 

املجمع في ازدياد مهول ملا يقدمه من عروض رائعة لزواره.

إدارة الثقافة اإلسالمية
 نظمت أصبوحة

 »الكويت تجمعنا«
ليلى الشافعي

الش���يخ ثام���ر اجلابر  برعاية من 
األحمد، أقامت إدارة الثقافة اإلسالمية 
في وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية 
بالتعاون مع توجيه التربية اإلسالمية 
في منطقة حولي التعليمية أصبوحة 
شعرية بعنوان »الكويت جتمعنا« في 
ثانوية جابر األحم���د باجلابرية، وقد 
أحيا األصبوحة كل من الشاعر مسلم 
البحيري والشاعر خالد اخلراز وسفير 
املعاقني الشاعر عبدالكرمي العنزي وعدد 

)أسامة البطراوي(من مسابقات البالي ستيشن)كرم دياب(إدارة الثقافة اإلسالمية تكرم الشيخ ثامر اجلابرمن الطلبة.


