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عاشور يعتذر 
لرواد ديوانيته

»شيراتون الكويت« يحتفل بعامه الـ 44أجواء كأس العالم مع فنادق سفير غير ريان الظفيري
أطفأت شمعتها الثانية

احتفل الزميل هاني الظفيري 
وعائلته بعيد ميالد ابنتهم ريان 
حيث اطفأت ريان شمعتها الثانية 
وس���ط فرحة األهل واألصدقاء 
الذين شاركوها فرحتها وقدموا 
لها الهداي���ا اجلميلة ومتنوا لها 
عمرا مديدا وحياة س���عيدة في 
كنف والديها، الف مبروك يا ريان 

وعقبال ال� 100 سنة.

في تقدمه بخط���ى ثابتة باجتاه تقدمي افضل 
اخلدمات واملعايير لتعزي���ز مكانة الضيافة 

الفندقية في املنطقة.
ويضم فندق شيراتون الكويت 300 غرفة 
وجناح فاخر اضافة الى مجموعة متخصصة 
من املطاعم الراقية التي جتذب نخبة املجتمع 
الراغب���ن في متضية اوق���ات ممتعة في ظل 
اجواء هادئة اضافة ال���ى احتوائه على اكبر 
قاعات االحتفاالت التي تخدم جميع االحتياجات 

ملختلف املناسبات.

في يونيو من كل عام يحتفل فندق شيراتون 
الكويت بذكرى تأسيسه وها هو اليوم يحتفل 
بعيده ال� 44 حيث مت افتتاحه سنة 1966 كأول 
فندق يحمل عالمة شيراتون خارج حدود أميركا 

الشمالية وأول فندق دولي في الكويت.
يتميز تاري���خ الفندق بس���جل حافل من 
الت���ي عززت وجوده  االجنازات والنجاحات 
كرائد في الصناعة الفندقية فكان دوما مصدر 
راح���ة لنزالئه من أقصى الش���رق الى اقصى 
الغرب اضافة الى انه اصبح معلما من املعالم 
املقصودة في الكوي���ت حيث يحرص كل من 

تواجد فيه يوما على العودة إليه مجددا.
وتقديرا ملكانته املميزة وخدماته الراقية، 
حصد »ش���يراتون الكوي���ت« جوائز عديدة 
وشهادات تقدير عاملية كما حظي بثناء العالم 
ورجاالت الدولة واملشاهير الذين استضافهم 
الفندق على مر السنن وهذا ما عزز استمرارية 
التعاون مع شركة »ستاروود« وادارتها للفندق 

منذ تاريخ افتتاحه.
وبهذه املناسبة، اعرب املدير اإلقليمي واملدير 
العام للفندق فهد ابوشعر عن فرحته الغامرة 
بالسنوات الطويلة التي ش���هدت الكثير من 
االحداث املهمة في تاريخ الفندق تكللت بالعديد 
من االجنازات والنجاحات على املستوين احمللي 
والعاملي مما ميز فندق الشيراتون وثبت عراقته 
في عالم الضيافة فجعله شامخا مثل الكويت 
احلبيبة واهلها الكرام واعدا بأن يستمر الفندق 

»اإلنجليزية الحديثة« توّدع أمل وقاسم

المطبخ الهندي »آشاز« يفتتح فرعه الـ 3 في »سبونز« بالمهبولة

افتتحت شركة محمد حمود الشايع الفرع الثالث من مطعم »آشاز« 
في الكويت، وذلك ف����ي الواجهة البحرية الش����هيرة ملنطقة املهبولة، 
ولقد اكتسب »آشاز« ش����هرته الواسعة كأحد املطاعم املتخصصة من 
خالل »املطبخ الهندي املعاصر« الذي يتغنى به، ولطاملا ُعرفت مطاعم 
»آشاز« بأطباقها الفاخرة وأجوائها الساحرة التي جنحت في اجتذاب 
شريحة كبيرة من الذواقة في منطقة اخلليج ولندن، وتستمد مطاعم 
»آشاز« شهرتها ايضا من اسمها الذي يعود الى »آشا بوسلي« مطربة 
بوليوود الهندية األسطورية. ويعطي افتتاح الفرع الثالث في مجمع 
»سبونزا« مؤشرا على النجاح الذي حققه مطعم »آشاز« ملا يقدمه من 
الئح����ة طعام فريدة وخدمة مميزة على يد متخصصن أدت بالنتيجة 
الى التوسع السريع للمطعم الهندي في كل من الكويت، دبي، أبوظبي، 

قطر، البحرين ولندن. 
وفي معرض تعليقه على افتتاح الفرع الثالث في مجمع »سبونز« 
باملهبولة، قال نادر حالل مدير قس����م التسويق للمطاعم املتخصصة � 
شركة محمد حمود الشايع: لقد حقق »آشاز« شهرة واسعة بن املطاعم 
الهندية املفضلة واملطلوبة في الكويت، وتابع: ان قائمة الطعام الغنية 
باألطباق الفريدة التي تتميز مبكونات خاصة وطعم مس����توحى من 
املنطقة الش����مالية الغربية للهند، جعلت »آشاز« يحتل مركزا رياديا 

مرموقا بن املطاعم الهندية في الكويت.
وأضاف حالل: ثمة قائمة طويلة من األطباق املقدمة لدى »آش����از« 
والتي بات لها زبائنها املنتظمون، نذكر منها على سبيل املثال ال احلصر: 
»كيسار برياني« وهو طبق برياني حلم غني بنكهة الزعفران، وطبق 
»هولكار باالس تشيكن كاري« الذي ُيطبخ مع البصل ومرق الزبادي 
واللوز، واستطرد: ومع اإلضافات التي أدخلت الى قائمة الطعام وأبرزها 
حلوى »اغرا كا ش����اهي تودكا« وهي عبارة عن خبز مقلي منقوع في 
حليب الزعفران احللو واملزين بالفس����تق، فإننا نؤكد التزامنا توفير 

قائمة طعام حتمل زبائننا على العودة دائما وجذب زبائن جدد.
مطعم »آشاز« يأخذ زبائنه الى جتربة طعام هندي معاصر ومبتكر 
على يد فريق من الطهاة اخلبراء وخدمة على أعلى مستوى في أجواء 

ترحيبية حارة وديكور دافئ وموسيقى هندية أصيلة.
على مّر السنن، عملت آشا بوسلي على صقل اهتمامها الشخصي 
بالطهي، وذلك بااللتزام مع صقل موهبتها املوسيقية الكبيرة، وبالطريقة 
نفس����ها التي ألهمت فيها اغنياتها أجياال وأجياال، فإن أطباق »آش����از« 
جنحت هي األخرى في االس����تحواذ على القلوب من خالل قائمة طعام 
تضم أطباقا ش����هية مستقاة من ش����مالي غرب الهند فضال عن بعض 

األطباق اخلاصة التي حتمل اسم بوسلي شخصيا.

احتفاال بانطالق بطولة كأس العالم لكرة 
القدم 2010، يس����تضيف فندق سفير مارينا 
الكويت عشاق ومحبي كرة القدم ملشاهدة البث 
املباش����ر ملباريات هذه البطولة عبر شاشتن 
عمالقت����ن و4 شاش����ات )LCD(، والتي جرى 
تركيبها ف����ي مواقع مريح����ة للمتفرجن في 
مطعم ال� 6 باملز، كما سيحظى الضيوف الذين 
سيأتون ملشاهدة فرقهم وجنومهم املفضلن 
وهم يتنافس����ون لنيل اللقب األغلى في عالم 
كرة القدم، بجداول خاصة مبواعيد مباريات 

البطولة.
وأثناء متتعهم بهذا العرس الكروي، سيقدم 
الفندق أيضا باقة من الوجبات اخلفيفة التي 
تشمل التاكو، والصاج، واملزات، والسندويتشات 
بأنواعه����ا، مع مجموعة متنوعة من أش����هى 
السلطات واملشروبات، كما ميكن أيضا التمتع 

بتدخن الشيشة أثناء مشاهدة املباريات.
وباإلضاف����ة إلى ذل����ك، س����ينظم الفندق 
منافسات خاصة للضيوف، حيث سيقدم لهم 
لدى وصولهم تذاكر تتيح لهم الفوز بجوائز 

رائعة عند توقع النتيجة الصحيحة للمباراة 
أو اسم الفريق الفائز، وسيحصل الفائزون على 
تذاكر س����فر إلى البحرين وأوروبا مقدمة من 
شركة اخلطوط اجلوية الفرنسية واخلطوط 
اجلوي����ة الهولندية إضافة إل����ى هدايا عديدة 

وقسائم غداء وعشاء.
وسيتم تزين مطعم ال� 6 باملز بأعالم الفرق 
املشاركة في هذا املونديال، من اجل توفير بيئة 
حتاكي أجواء البطولة، وس����يوجد في القاعة 
أيضا لوحة ضخمة لعرض النتائج مباشرة، كما 
ستتم إعادة املباريات مسجلة من اجل املشجعن 

الذين لم يتمكنوا من متابعتها مباشرة.
ولكي يكتم����ل احلدث الكروي الذي يرعاه 
 Air KLMكل من »سيفورا« و»غو سبورت« و
France س����يرتدي جميع أفراد طاقم اخلدمة 

أيضا مالبس رياضية.
وعلى صعيد آخر س����ينظم فندق س����فير 
انترناش����يونال العديد من األنشطة اخلاصة 
بهذا امللتقى العامل����ي، وذلك في قاعة مجهزة 
بالكامل بشاش����ات ضخمة )LCD(، مع أنظمة 

صوتية محيطية ستأخذ املتفرجن إلى قلب 
احلدث.

وس����يقوم س����فير هوتل آند ريزيدنس � 
الفنطاس، الذي جرى افتتاحه مؤخرا، أيضا 
بعرض مباريات كأس العالم على الهواء مباشرة 
وذلك في مطعم وكافيه »شيت شات« العصري 

الراقي.
ويتيح املطعم للزوار إمكانية االسترخاء 
واالس����تمتاع مبجموعة واس����عة من أشهى 
أنواع املقبالت والوجبات اخلفيفة واملعجنات 
واملشروبات املنعشة، كما سيقدم جوائز وهدايا 
خاصة للضيوف الذي����ن ينجحون في توقع 

نتائج املباريات.
متتعوا مبش����اهدة املجريات احلماس����ية 
لهذا العرس الكروي العاملي في فنادق سفير 
الثالثة في الكويت، وتابعوا جنومكم املفضلن 
وهم يتسابقون إلى نيل لقب البطولة، وذلك 
لدى سفير مارينا الكويت، وسفير هوتل آند 
ريزيدنس � الفنطاس، وسفير إنترناشيونال، 

لتعيشوا جتربة كروية لن تنسوها أبدا.

أقامت الدائرة العربية في القسم الثانوي 
باملدرسة اإلجنليزية احلديثة باجلابرية حفال 
وداعيا للمدرس قاس���م قرداح النتقاله الى 

العمل في مدارس وزارة التربية الكويتية 
وللمدرسة أمل التميمي لهجرتها مع أسرتها 

الى كندا.

وق���د قّدم رئيس الدائ���رة غازي بركات 
باسم زمالئه الهدايا ألمل وقاسم، متمنيا لهما 

التوفيق في حياتهما العلمية والعملية.

فريق عمل »سفير« استعد لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2010

احملتفى بهما أمل وقاسم مع زمالئهما بـ »اإلجنليزية احلديثة«

فهد ابوشعر

الزميل هاني الظفيري

ريان هاني الظفيري


