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»التطوعية النسائية« أقامت السوق الخيري لليتيمأسبوع المأكوالت الهندية في أبراج الكويت أول أبريل

تنظم أب���راج الكويت أحد مرافق ش���ركة 
املشروعات السياحية وأهم الصروح السياحية 
بالكويت انش���طة املطبخ الهندي من 1 إلى 7 
أبري���ل املقبل، وذلك ضمن خطة إدارة االبراج 
التي تشمل تبادل الزيارات والتعاون مع أكبر 
الفنادق العاملية وكذلك اجلامعات املتخصصة 
في هذا املجال وفي اطار سعيها الدائم لتقدمي 
افضل اخلدمات لزبائنها وزوارها وحرصا منها 
على تقدمي كل ما هو جديد، باإلضافة إلى السعي 
خلل���ق وعي ثقافي عن تنوع املطابخ العاملية 
الت���ي تقدم في اب���راج الكويت وباألخص من 
املطبخ الهندي الذي يستمد من جميع مناطق 
الهن���د املختلفة. وأكد نائ���ب العضو املنتدب 
للشؤون السياحية بشركة املشروعات السياحية 
مش���اري السنعوسي أن ابراج الكويت قدمت 
الدعوة لثالثة من أش���هر الطهاة العامليني من 
بالد الهند والذين ذاع صيتهم على املس���توى 
العامل���ي والدولي وذل���ك لالنضمام إلى طاقم 
العمل الفن���ي والتنفيذي بأبراج الكويت ملدة 

اس���بوع، لالس���تفادة من خبراتهم في فنون 
الطهي وتقدمي أش���هى االطباق الهندية لزوار 
ورواد أبراج الكويت وأضاف السنعوسي ان 
االسبوع الهندي يصاحبه ايضا فرقة موسيقية 
هندية تقدم العزف التقليدي والفلكلوري من 
التراث الهندي العريق وذلك في سبيل احياء 
منط هندي متميز يتزامن مع حلظات استمتاع 
تناول اشهى األطباق الهندية في أجواء ساحرة 
وأكد حرص ادارة االبراج على التميز واالرتقاء 
باخلدمات التي تليق مبستوى جمهورها موجها 
الدعوة للجميع من اجل اغتنام فرصة وجود 
الطه���اة الهنود املتميزي���ن.. ويذكر انه قد مت 
التعاون والتنسيق مع السفارة الهندية لتنظيم 
االسبوع وترشيح افضل 3 طهاة في الهند وهم 
شيف بالرام جيسوال كبير الطهارة، وشيف 
محبوب علم أحد افضل الطهاة في الهند والعالم 
ومتخصص في املأكوالت ذات الكاري الهندي 
والتندور والكشمير، والشيف ناريش كومار 

املتخصص في التندور واحللويات الهندية.

دانيا شومان
أقامت اجلمعية الكويتية التطوعية النسائية 
خلدمة املجتمع سوقا خيريا حتت رعاية وحضور 
الرئيس الفخري لنادي املعاقني الش���يخة شيخة 
العبداهلل، وذلك في صالة املرحومة الشيخة مرمي 
سعد العبداهلل، وافتتح السوق اخليري بتوجيهات 
من رئيسة الشيخة لطيفة الفهد وهو السوق اخليري 

الذي يقام من أجل اليتيم.
وأعربت الشيخة شيخة العبداهلل عن سعادتها 
بحضور ورعاية افتتاح السوق اخليري قائلة: »مثل 
هذه األسواق التي تعرض فيها منتجات من صنع 
اليدين هي تشجيع ملواهب الشابات والسيدات من 
كل القطاعات وذلك إلخ���راج هواياتهن الى النور 
فيما يصب في صالح املجتمع«، موجهة ش���كرها 
الى اجلمعية الكويتية التطوعية النسائية خلدمة 
املجتمع بهذا الدور الذي تقوم به، داعية ان تقوم 
مؤسسات املجتمع األخرى بذلك الدور وتوفير مكان 

ثاب���ت لعرض مثل هذه املواهب لعرض منتجاتها 
وحتفيزها حتى على املشاركة دوليا حتى تتضح 
الصورة احلقيقية للمرأة الكويتية املوهوبة، وأشارت 
الى ان الي���د الوطنية للفتيات ماهرة وال ينقصها 

سوى الدعم وان املعارض وحدها غير كافية.
بدورها قالت أمينة سر اجلمعية ومديرة السوق 
اخليرية عائشة البصيري ان عدد املشاركات هذا 
العام بلغ 100 مشاركة في العرض ال� 20، مشيرة 
ال���ى ان اإلقبال على املعرض كبير ومتنت بزيادة 
عدد املش���اركات، إال ان مس���احة الصالة ال تكفي 

الستيعاب عدد أكبر.
من جهتها، قالت عضو مجلس اإلدارة باالحتاد 
النس���ائي لولوة العمران ان السوق يعتبر بداية 
ناجحة بكل املقاييس وهذا ما دفع ألن يقام السوق 
اخليري مرتني في العام خاصة بعد ان كسب شعبية 
كبيرة بني أوساط السيدات في الكويت واملهتمات 

بهذا املجال.
بالرام جيسوال محبوب علم ناريش كومار

مشاري السنعوسي وجانب من بوفيه األبراج

الشيخة شيخة العبداهلل تفتتح السوق اخليري الـ 20 لصالح اليتيم

مشاركات في السوق اخليري من بنك الكويت الدولي

احدى فقرات االوبرا

جانب من العرض

أول أوبرا على البحر في فندق 
ومنتجع موڤنبيك البدع

بعد ان اس���تضاف فندق ومنتجع موڤنبي���ك البدع كويت فرقة 
األوبرا العاملية في نوفمبر املاضي، والتي أحيت حفال أوبراليا كبيرا 
ومميزا ألول مرة في الكويت، ونظرا للنجاح الذي القته واحلضور 
املكثف الذي شمل شخصيات بارزة من بينهم سفراء، رجال أعمال، 
إعالميون، وغيرهم، قرر فندق ومنتجع موڤنبيك البدع كويت إقامة 
حفل أوبرا للمرة الثانية ولكن بشكل مختلف: »أوبرا على الشاطئ 

وملدة يومني«.
ويسر فندق موڤنبيك البدع ان يقدم بالتعاون مع ج.م.س بهبهاني 
شركة ارورا حتفة فنية في عالم األوبرا خالل ابريل املقبل، من خالل 
أداء حي وعرضني مميزين ألوبرا فردي »الترافياتا« مناسبة رائعة 
واس���تثنائية لالس���تمتاع بهذا احلدث الفريد يومي 20 و22 أبريل، 

ابتداء من 7 الى 9 مساء على شاطئ الفندق.

)أحمد باكير(


