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 أعلنت «كاريبو كوفي» 
عن برنامج عروض املوسم 
فـــي مختلـــف فروعهـــا 
بالشرق األوســـط، وقد 
اشـــتمل البرنامـــج على 
طـــرح ٣ نكهـــات جديدة 
مبـــذاق ال يقـــاوم، وهي 
الشـــوكوالتة  «مـــوكا 
باحلليب»، و«هو هو وايت 
مـــوكا النعناع»، و«موكا 

الشوكوالتة الداكنة».
  وقد اســـتعرض حمد 
الســـاير العضو  مساعد 
املنتدب لشركة امتيازات 
الساير الوكيل احلصري 
لكاريبو كوفي (بالشرق 
األوسط) أســـباب طرح 
هذه املشروبات اجلديدة 
فـــي كاريبو  قائال: «اننا 
كوفي نركز جل اهتمامنا 
علـــى تقـــدمي كل ما هو 
جديد وفريـــد لضيوفنا 

الستمتاعهم مبشـــروبات الشـــوكوالتة خالل موسم 
العطل واألعياد.

  وان الطلب املتزايد على الشوكوالتة ومشروباتها 
ورغبة ضيوفنا في استكشاف مذاقات ونكهات جديدة 
همـــا اللذين دفعانا الى تطوير هذه املنتجات اجلديدة 

املبتكرة».

  أمـــا بولـــس يونس 
مدير عام شركة امتيازات 
الســـاير فقـــد علق على 
ذلـــك بقوله: «جتاوبا مع 
رغبة ضيوفنا الشـــديدة 
في تذوق أجود املنتجات 
القيمة االستثنائية،  ذات 
قمنا بتقدمي هذه املنتجات 
بطعم الشوكوالتة احلارة 
Spicy Chocolate والنعناع 
واحملـــالة التـــي البد ان 
تتجاوز توقعاتهم» قائال: 
ان طريقتنـــا الفريدة في 
استخدام احلليب املبخر 
وشـــرائح الشـــوكوالتة 
الدقيقـــة توفـــر أفضل 
مشروبات املوكا في الشرق 

األوسط.
  ولقـــد مت إعداد أفضل 
مزيـــج خـــاص ممكـــن 
مـــن التوابـــل لتحضير 
«مـــوكا  مشـــروباتنا 
الشوكوالتة باحلليب» و«هو هو وايت موكا النعناع»، 
وموكا الشوكوالتة الداكنة الغنية مبذاقها لتضفي إحساسا 

خاصا باحتفاالت املوسم لن ينساه ضيوفنا.
  وبذلك نكون قد اســـتخدمنا الشـــوكوالتة احلارة 
Spicy Chocolate وكل ما هو طيب املذاق إلثراء جتربة 

 متابعة من احلضورضيوفنا. 

 (قاسم باشا) عبدالرسول سلمان متوسطا محمد العامري وسامي بن عامر

 متابعة من إداريي «النجاة» للعرض

 مجموعة االتصال واخلدمات مع شركة التقدم الطبي األملاني مبناسبة األسبوع الصحي

 شرح ألنظمة التغذية الصحية للموظفني إقبال من موظفي الشركة على إجراء الفحوصات

 طواف الوداع

 ملتقى التشكيل العربي في «الفنون التشكيلية»

 عرض عملي لمناسك الحج في «النجاة النموذجية» بالمنقف

 لميس بالل
  بحضـــور حشـــد غفير من فنانـــني عرب ممن 
حضـــروا برنامج بينالي اخلرافـــي الدولي الرابع 
للفن العربي املعاصر ورئيس اجلمعية الكويتية 
للفنون التشكيلية ورئيس احتاد جمعيات الفنون 
التشكيلية اخلليجية ونائب رئيس الرابطة الدولية 
للفنون عبدالرسول سلمان أقيم املؤمتر العام مللتقى 
التشكيل العربي مبقر اجلمعية الكويتية للفنون 

التشكيلية.
  وبهذه املناسبة كان لرئيس اجلمعية الكويتية 
للفنون التشكيلية ورئيس احتاد جمعيات الفنون 
التشكيلية اخلليجية ونائب رئيس الرابطة الدولية 
للفنون عبدالرســـول ســـلمان كلمة قال فيها: في 
ضوء التوجهات اجلديدة للجمعية الكويتية للفنون 

التشكيلية في ظل التحوالت الراهنة في القرن الواحد 
والعشرين الى استكشاف ثقافة فنية جديدة قادرة 
على مجابهة التحديات التي نعيشها اليوم ولها ابعاد 
جديدة لها انعكاســـاتها على اجليل املقبل، جنتمع 
هنا في هذا امللتقى العربي الكبير لنضع االســـس 

االولية لتأسيس ملتقى للتشكيليني العرب.
  وال شـــك ان مجرد التفكير في مثل هذا الوفاق 
الرابع بني الرؤية اجلمالية والتفكير في اقامة مؤمتر 
لتأسيس ملتقى للتشـــكيل العربي يعتبر اجنازا 
حضاريا يعكس مدى رؤيتنا في اجلمعية الكويتية 
للفنون التشكيلية بالكويت ويرسم نشرة واعية 
عن الكون والتأمل فيه وهي رسالة تذكير لنا جميعا 
كفنانني لنزيد عناية باحلوار حول الفن واجلمال، 

من هنا كان احلب والتواصل واالنتصار جماال». 

 في جو جميل باركته السماء 
بزخــــات خفيفة من املطر، واداء 
متميز ادى طالب الصف اخلامس 
في مدرســــة النجاة النموذجية 
ابتدائي بنني عرضا عمليا ملناسك 
احلج، من احرام مــــن املواقيت 
املكانية، وطواف وسعي ووقوف 
بعرفة ومزدلفــــة ورمي للجمار 
وحلق وهدي حقيقي وجاء ذلك 
العرض متزامنا مع أداء فريضة 
احلج ومنسجما مع خطة منهاج 
التربية االســــالمية التي جعلت 
موضوعات مجال الفقه في هذه 
الفترة مقتصــــرة على فريضة 

احلج.
  اجلديــــر بالذكــــر ان املــــادة 
العرض  العلميــــة وســــيناريو 
ابراهيم حسن االحمد  من اعداد 
رئيس قســــم التربية االسالمية 
الذي اشــــرف ايضا على تدريب 
الطالب من قبل مدرسي القسم، 
واضاف الى ذلك فقد كان الدارة 
املدرسة متمثلة مبدير املدرسة 
الكندري واملدير املساعد  حسن 
الفيلكاوي، واملشرف  اسماعيل 
العــــام عبدالســــميع احمد، دور 
بارز فــــي توفير الدعــــم املادي 
واملعنــــوي فلم يألــــوا جهدا في 
التشجيع على تنفيذ العمل وتأمني 
الوسائل واالدوات املساعدة كافة 
وتكليف قسم التربية الفنية بعمل 
املجسمات واللوحات التي طلبها 

قسم التربية االسالمية.

ملدارس النجاة عبدالوهاب الزمامي 
وفيصل التمار، وموجه التربية 
االسالمية عايد العتيبي وعدد من 
مديري ومديرات املدارس وعدد 
من املدرسني وأولياء االمور الذين 
أثنــــوا كثيرا علــــى العمل وأداء 
الطالب والوســــائل املميزة ولم 

يخفوا إعجابهم مبا شاهدوه.
العــــرض كرمت    وفي نهاية 
ادارة املدرسة راعي احلفل بتقدمي 
درع تقديرية وشكر على رعايته 

الكرمية لهذا العمل. 

  والالفــــت للنظــــر ان املعدين 
للعرض اســــتفادوا من ســــاحة 
التابعة لها  املدرســــة واملرافــــق 
والساحة الترابية املقابلة للمدرسة 
أحسن استفادة متنقلني مع الطالب 
واحلضور بني االماكن املعدة الداء 

مناسك احلج فيها.
  وكان العــــرض حتــــت رعاية 
املوجه العام للتربية االســــالمية 
احمــــد املنيفــــي وبحضــــور كل 
التربوية  الشــــؤون  من رئيسي 
والتعليميــــة فــــي االدارة العامة 

 يحتفل فندق فوربوينتس شيراتون الكويت 
في ديسمبر من كل عام بذكرى تأسيسه التي 
كانت عبارة عن سطوع جنم جديد من جنوم 

مجموعة ستاروود في سماء الكويت.
  يعتبر فندق فوربوينتس شيراتون الكويت 
في مقدمة فنادق فوربوينتس شيراتون في 
املنطقة وذلك من خالل حصده ملدة ٥ سنوات 
متتالية جائـــزة «أفضل فندق فوربوينتس 
شيراتون» في منطقة أوروبا وأفريقيا والشرق 
األوسط مما يدل على مستواه الراقي وأدائه 
املتميز في الضيافة بني فنادق فوربوينتس 

شيراتون في العالم.
  وبهذه املناســـبة املميزة، يتوجه كل من 
فهد أبوشـــعر، املدير اإلقليمي واملدير العام 
في فندق شـــيراتون الكويت ومنير عامر، 
املدير العام في فندق فوربوينتس شيراتون 
الكويت برسالة شكر وتقدير الى كل من ساهم 
في جناح الفندق ودعمه منذ تاريخ افتتاحه 
في عام ٢٠٠٣ وحتـــى اليوم، كما يتوجهان 
أيضا بالشكر الى جميع موظفي الفندق على 
عملهم الـــدؤوب والتزامهم في تقدمي أفضل 

معايير الضيافة.
  ويتميز فندق فوربوينتس شـــيراتون 
الكويت ذو األربع جنوم مبوقعه االستراتيجي 
في قلب عاصمة الكويت على بعد ١٥ دقيقة من 
مطار الكويت الدولي وكذلك الرتباطه بفندق 
شيراتون الكويت مما يجعل منه مكانا مثاليا 
للضيوف ورجال األعمال والعائالت عالوة 
على بساطة وجمال تصميمه الداخلي التي 

تشعرك بالراحة واالسترخاء. 

 فوربوينتس شيراتون الكويت يدخل عامه الثامن بمزيد من النجاحات

 أسبوع صحي لـ «الكيماويات البترولية» بالتعاون مع «التقدم الطبي األلماني»

 أقامت شركة صناعة الكيماويات 
البتروليــــة اســــبوعها الصحــــي 
وذلك بالتعاون مع شركة التقدم 
الطبي األملاني، حيث اشتمل على 
محاضــــرات توعوية عن الصحة 

املتوازنة،  الغذائيــــة  واالنظمــــة 
باالضافة الى تقدمي خدمات صحية 
متنوعة ملوظفيها كفحوصات الدم 

والتغذية.
  وتأتــــي هذه االنشــــطة ضمن 

اهداف الشركة املتعلقة بحرصها 
على صحة وسالمة العاملني فيها، 
ونحو تقدمي وعي صحي باالمراض 
الصامتــــة في محاولة للكشــــف 
املبكر عنهــــا وتقليل االصابة بها 

مستقبال. كما قال رئيس مجموعة 
االتصال واخلدمات بشركة صناعة 
الكيماويات البترولية عبدالهادي 
الهاجري: ان خلق الوعي الصحي 
لدى موظفينا هو من اول اهتماماتنا، 

حملاولة جعل بيئة العمل صحية 
وخالية من االمــــراض، تعم فيها 
الفائدة على املوظف والشركة في 
آن واحــــد، كما تصب في مصلحة 

املجتمع. 

 عبق العود من «أمل الكويت»

 من أفضل ما انتجته «أمل الكويت» لسنوات، 
عبق العود يعانق القلوب بجاذبية واثارة، في عبوة 
كريستال فاخرة ميكن وضعها باجليب او احلقيبة 
النسائية، الستخدامه في جميع األوقات، يضفي 

التألق والتميز مع كل نفحة من نفحاته.
  عبق العود عطر شرقي يجمع املاضي الغامض 
من الشرق وميتزج باحلاضر ليصنع مزيجا متناغما 
من عطور املستقبل التي توصل اليها خبراء شركة 

أمل الكويت للعطور بخبرات نادرة. 

 «كاريبو كوفي» تطرح نكهات الموسم الجديدة 
من مشروبات الشوكوالته

 ذبح الهدي

 يحتفـــــل هانـــــي 
الـــخرينـــج  مــــهنـــا 
الثالثاء  مساء يوم غد 
بزفـــاف اخيه عبداهللا 
بصـــالة القــفيدي في 

الفردوس.
  ألف مبروك. 

زفاف اخلرينج الثالثاء


