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أجمل ليالي رمضان األندلسية في »شاطئ النخيل«

فريق عمل فندق النخيل باستقبال الضيوف

السفير الهندي أجاي مالهوترا مع إداريي »لولو هايبر ماركت«    )كرم ذياب(

جولة في أقسام »لولو هايبر ماركت«

.. وفي قسم األقمشة أفضل أنواع اخلضار والفواكه من »لولو هايبر ماركت«

)كرم ذياب( ..وترحيب بضيوف »شاطئ النخيل«   

جانب من احلضور

إميان محمد عبداهلل 

رمضان كرمي في شاطئ النخيل 

 لميس بالل
بدعوة من إدارة فندق ومنتجع 
شاطئ النخيل، اجتمعت االسرة 
الصحافية واإلعالمية في فندق 
ومنتجع شاطئ النخيل في غبقة 
رمضانية تراثية مميزة لالحتفال 
بليلة من ليالي النخيل الرمضانية 
األندلس���ية وكتقدير وشكر من 
إدارة الفندق للدور الداعم والفعال 
الذي تلعبه الصحافة واإلعالم 
لدعم وتغطية أنش���طة وبرامج 

الفندق.
وقام طاقم اإلدارة في الفندق 
باس���تقبال املدعوي���ن من أهل 
الصحافة واإلعالم مع أس���رهم، 
حيث رحبوا بهم في خيمة جاوى 
الكبرى ذات الطابع املميز واألجواء 
األندلسية الساحرة وديكوراتها 

اجلميلة الباهرة.
وأب���دى احلض���ور إعجابهم 
بس���حر املكان واألج���واء، كما 
اس���تمتع احلاض���رون ببوفيه 
الغبق���ة الس���خي ال���ذي فاض 
باملأكوالت واحللويات، باالضافة 
ال���ى املش���روبات الرمضاني���ة 
الطهي  اركان  املنوعة، خاص���ة 
املباشر والتي قدمت على أنغام 
املوسيقى الشرقية احلية ونفحات 

الشيشة التقليدية.
الى جانب ذلك، قدمت الهدايا 
القيمة للمدعوين في هذه الليلة 
املميزة من قبل شركة بيضون، 
باالضافة الى مشاركة الضيوف 

الكبير على جوائز  في السحب 
الت���ي وفرتها  القيمة  النخي���ل 
اجلهات الراعية لليالي رمضان: 
تلفزيون الراي، شركة السنابل 
الزغيب للمجوهرات،  الذهبية، 
الوطني���ة لالتصاالت، ش���بكة 
اخلليج لالتصاالت، لس���باس 
إنترناشيونال، بيبسي، كالرنس 
من شركة محمد ناصر الهاجري 
وشركة اليسرة، ما اضاف املزيد 
من البهجة في نفوس احلاضرين.
الليلة حت���ى بعد  واس���تمرت 
منتصف اللي���ل، تقدمت بعدها 
األسرة اإلعالمية بالشكر الى ادارة 
الفندق على هذا التكرمي والثناء 
على ما القوه من ترحيب حار وما 

شهدوه من ترتيب متقن.
وعبرت إدارة فندق ومنتجع 
ش���اطئ النخيل في املقابل عن 
غبطتها بتلبية األسرة الصحافية 
واإلعالمية لدعوتها لهذه الغبقة 
الفن���دق قائلة:  ادارة  وعقب���ت 
»س���تبقى ذكريات ه���ذه الليلة 
الساحرة واللحظات االستثنائية 
التي قضيناه���ا برفقتكم دائما 
محط تقديرن���ا وامتناننا لألثر 
الذي تخلفونه وراءكم  اجلميل 
في كل مناسبة تتواجدون بها، 
وحضوركم جعل هذه األمسية 
ليل���ة من أجمل ليال���ي النخيل 
النخيل  الرمضاني���ة.. ليال���ي 

األندلسية.

السفير الهندي يزور 
»لولو هايبر ماركت«  في القرين

 حسين البريكان
استضاف »لولو هايبر ماركت« املتجر األكبر في الكويت 
الس���فير الهندي أجاي مالهوترا ف���ي مقر املتجر اجلديد في 
القرين، وتوجه السفير في جولة للمنشآت الكبيرة املوجودة 
في ثالث���ة طوابق، األمر الذي يعتبر متعة تس���وق رائعة، 
رافقه في جولته املدير اإلقليمي أ. ك. هاريس واملدير العام 
للمتجر س���ريحيت، إذ قاما بشرح تفاصيل مكونات املتجر 

املتنوعة.
ويقدم »لولو هايبر ماركت« املمتد على مساحة 20.000 
متر مربع جتربة تس���وق معاصرة تضم جميع احتياجات 
املتس���وقني حتت سقف واحد، فعالوة على جميع املنتجات 
العاملي���ة واإلقليمية املعروضة، يوفر املتجر منطقة خاصة 
لألطف���ال للعب وأماكن مخصصة لتن���اول الطعام وتغيير 
العملة ومكاتب للبنوك اضافة الى مساحة كبيرة تستخدم 
كمواقف للسيارات ميكنها ان تتسع الى 3.000 سيارة، يقدم 
املتجر لزبائنه أرففا مليئة باحتياجاتهم وممرات واس���عة 
وأماكن دفع مخصصة في كل طابق، كما يؤمن لرواده أكبر 
تشكيلة من املنتجات عالية اجلودة بأفضل األسعار ليتمتعوا 

بتجربة تسوق فريدة من نوعها.
من املتوقع ان يجذب متجر »لولو هايبر ماركت« اجلديد 
الذي س���يغطي مناطق جابر العلي ومبارك الكبير والقرين 
والقصور واألحمدي والفحيحيل وجنوب الس���رة، والعدان 
وصباح السالم، عددا كبيرا من الزبائن ليس فقط من السكان 
احملليني لهذه املناطق بل من األحياء السكنية املجاورة أيضا، 
كما ان موقعه بالقرب من طريق 40 على امتداد ش���ارع 208 
يعتبر س���هل الوصول اليه بالنسبة الى القادمني من مدينة 
الكويت والفحيحيل، وبالفعل يحقق ش���عار املتجر القائل: 

»لولو حيث يأتي العالم للتسوق«.
وهذا املتجر ميتاز بخاصية تنافسية فريدة كونه على علم 
مبا يحتاجه الزبائن متاما، يستغل تلك املعرفة للعمل في ظل 
فلسفة شرائية وجتارية ناجحة من خالل توفير »املنتجات 

املناسبة في املكان املناسب وفي الوقت املناسب« لزبائنه.

أجواء ساحرة خالية من دخان الشيشة
 في  فندق »المنشر روتانا«

الثالثاء مخصص للنساء في صالة التزلج خالل رمضان
الش����ميس مدير  أعلن جاسم 
ادارة احلدائ����ق وصال����ة التزلج 
بش����ركة املش����روعات السياحية 
الثالثاء  استمرار تخصيص يوم 
من كل اسبوع للنساء خالل شهر 
رمضان املبارك، وذلك في الفترة 
ما بعد االفطار وحتديدا من الساعة 
التاس����عة والنصف مساء وحتى 

الساعة الواحدة صباحا.
انه نظرا  الش����ميس  وأوضح 
للحفاظ على خصوصية السيدات 
واالستفادة من اخلدمات الترفيهية 
والرياضية الت����ي تقدم لهن، فقد 
قررت شركة املشروعات السياحية 

اس����تمرار تقدمي اخلدمات املوجهة من خالل عدد من 
مرافقها للنس����اء وتأتي ف����ي مقدمتها صالة التزلج، 
حيث حت����رص على التواصل م����ع روادها وزوارها 
بش����كل مس����تمر وعلى وجه اخلصوص خالل شهر 

رمضان الكرمي. ويضيف الشميس: 
لقد تقرر تقدمي فترتني متصلتني 
في اليوم املخصص للنساء على 
ان يكون س����عر التذكرة دينارين 
بدال من ثالثة دنانير، وهو العرض 
الذي خصصته ادارة صالة التزلج 
للنساء لتشجيعهن وحتفيزهن على 
ممارس����ة رياضة التزلج احملببة 
لديهن خالل شهر رمضان، آمال ان 

يلقى اقباال مميزا من السيدات.
من جهة اخرى، أشار الشميس 
الى استمرار مواعيد التشغيل في 
صالة التزلج خالل شهر رمضان 
والتي تبدأ من الس����اعة العاشرة 
والنصف صباحا حتى الرابعة عصرا، ثم من الساعة 
السابعة والنصف مساء حتى الواحدة صباحا، مضيفا 
ان شركة املشروعات السياحية حترص على تقدمي افضل 

اخلدمات الترفيهية والترويحية واالجتماعية.

يط����ل علينا ش����هر رمضان 
الفضيل مرة أخ����رى هذا العام 
وبتلك املناس����بة يهنئكم فندق 
املنش����ر روتانا بحلول الشهر 
الكرمي ويسعده استقبالكم يوميا 
طوال شهر اخلير لتعيشوا جتربة 
رمضانية ساحرة وصحية، خالية 
من دخان الشيشة، ولتنتقلوا الى 
عالم من االصالة وكرم الضيافة 

العربية.
هذا العام اجعلوا من املنشر 
روتانا خياركم االول في ش����هر 
رمضان املبارك، حيث اعددنا لكم 
بوفيه افطار وغبقة 5 جنوم في 
مطعم فيلكا، لتستمتعوا بأشهى 
االطباق واملشروبات الرمضانية 
الغنية واملتنوعة مقابل 9 دنانير 
للشخص الواحد، حيث اعد لكم 
الغنية  الطهاة االطب����اق  فريق 
املتنوع����ة لتخت����اروا منها ما 

يناسبكم ويرضي ضيوفكم.
وال تنس����وا اس����تضافة من 

حتبون على االفطار لتستفيدوا 
من مفاجآت فندق املنشر روتانا 
لشهر اخلير، حيث حتصلون على 
افطار او غبقة مجانا لش����خص 
واحد م����ع كل حجز خلمس����ة 

اشخاص.
يدعوك����م الاليبريري الوجن 
امل����ذاق كل ليلة بعد  لتحلي����ة 
اإلفطار مبا أعده لكم من بوفيه 
حلوي����ات عربي����ة فاخ����رة من 
البقالوة،  املهلبي����ة،  القطايف، 
العوام����ة وغيره����ا الكثير، مع 
كوب من الشاي املغربي األصيل 
والقه����وة العربية مقابل 2.500 
دينار للشخص وذلك في أجواء 

رمضانية مميزة.
ال تفوتوا فرصة التعرف على 
مذاق صحي جديد لشهر رمضان 
في فندق املنشر روتانا، للحجز 
واملعلومات يرجى االتصال على 
23931000 أو زي����ارة موقعن����ا 
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ألف مبروك
 إليمان تفوقها

الطالبة إميان محمد  تلقت 
عب���داهلل من مدرس���ة اجليل 
اجلدي���د املباركة والتهاني من 
األهل واألصدقاء الذين شاركوها 
فرحتها بالنجاح والتفوق  من 
األهل واالصدقاء  في مصر بعد 
حصولها على نسبة 93.53% في 

الثانوية العامة علمي.
ال���ف مب���روك وعقب���ال   

اجلامعة.

نـشــتـري
جموهراتكم 

املر�صعـة بالأملـا�س

وال�صاعات الثمينة

باأعلـى الأ�سعــار

ت : 22460150/5املباركية

يوجد لدينا

جموهرات و�ساعات 

ثمينة م�ستعملة

نوع املشروع

موتور قص أشجار
قيمة الدعم املقدم للمشروع

) 250 ( د.أردني
العنوان

نفذ هذا املشروع في االردن

ت��رب��ى ص��اح��ب امل��ش��روع 

لتعلم  توجيهه  مت  وق��د  يتيمًا 

حرفة احلدادة وأتقن هذه احلرفة 

مشروعه  لتسيير  جاهزا  وأصبح 

لهذه احلرفة .

الهيئة  قرض  أخذ  أن  وبعد 

افتتح ورشة حدادة ليمارس فيها 

صنعته ومتكن من إدارة مشروعه 

عمله  وت��وس��ع  بنفسه  ال��ذات��ي 

ليصبح مصدرا للرزق الطيب حيث 

مكنه من اإلنفاق على أمه وأخواته 

وإخوانه من األيتام في حجره ، كما 

متكن من ال��زواج وتكوين أسرة .

قال رسول اهلل ] :

تعالى  اهلل  إلى  الناس  أحب   (

األعمال  وأحب  للناس  أنفعهم 

إلى اهلل سرور تدخله على مسلم 

تكشف عنه كربة أو تقضي عنه 

وألن  جوعًا  عن  تطرد  أو  دينًا 

أمشي في حاجة أخي أحب إلي 

من أن أعتكف في مسجدي هذا 

شهرا(.

املؤسسات  جهود  تتضافر 

الفقر باعتباره  اخليرية ملكافحة 

هدفا إستراتيجيا لتعزيز مفهوم 

التنمية البشرية املستدامة.

يأتي  السياق  ه��ذا  وف��ي 

مشروع التنمية املجتمعية الذي 

تنفذه الهيئة اخليرية اإلسالمية 

العاملية من أجل تنمية املداخيل 

واحملتاجني  للفقراء  املالية 

بعدها  ليصبحوا  وتطويرها 

أنفسهم  إعالة  على  قادرين 

وأسرهم دون احلاجة إلى سؤال 

التي  العمل  لقيم  ودعمًا   أحد 

وفي  احلنيف  ديننا  عليها  حث 

بعض  نسوق  العجالة  ه��ذه 

قصص النجاح التي حققها هذا 

املشروع...

إعداد: إدارة العالقات العامة واإلعالم

الهيئة اخليري���ة اإلسالمي�����ة العاملية

 L’INSPIRATION: " يزده���ي 
الوقت ب���زي مونتانا  مع س���اعة 
L’INSPIRATION ، ليس���ت س���اعة 
l’inspiration جوه���رة وحس���ب 
إنها  وليست من األكسيس���وارات، 
طق���م مجوه���رات بح����د ذاته���ا. 
ش���كلت ق���ارورة العطر الش���هي�ر 
Air du Temps  مص���در اإليح���اء 
 L’INSPIRATION لتصميم س���اعة
واقُتبست منها اخلطوط املتعرجة 
للش���كل املج���دول، نق���ش عال���م 
مونتان���ا الرمز - املس���توحى من 
الزخرفة املعمارية الداخلية لبوتيك 
أفينو مونتاني  األكسيسوارات في 
الس���وار حسب  في باريس. صمم 
طريق���ة حياكة الزرد احلصرية في 
ميالنو التي ش���كلت شهرة املوديل 
املعَل���م L’INSPIRATION . يلت���ف 
هذا الس���وار كدثار ح���ول املعصم 
ويحضن داخ���ل ثناي���اه املعدنية 
الدقيقة علب���ة ذات حواف مجدولة 
أيضا. أم���ا امليناء املتوافر بش���كل 
مطبوع أو مكس���و  بع���رق اللؤلؤ 
أو بالروديوم، فق���د رصع ب�28 أو 
ب�56 ماسة. ولكي تتحلى بطقمها، 

تنس���اب اليد بني س���اقي الس���وار 
املشرعتني، املزدانتني عند طرفيهما 
بحلقت���ني م���ن ف���والذ مصق���ول، 
واحلاملتني لنقش مونتانا. تعطي 
ساعة L’INSPIRATION  وْهم قماش 
ثمني ومتثل اجلرأة املس���تجدة في 
دار مونتان���ا. اس���تقت م���ن حيث 
الش���كل م���ن عالم األزي���اء بحيث 
نكتفي به���ا رداء فري���دا. متوافرة 
بكامل تشكيالتها وتصاميمها لدى 
الوكي���ل احلصرى : ش���ركة روائع 

جنيف للساعات  بكامل فروعها. 

من روائع جنيف للساعات

جاسم الشميس


