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 هناء املالكي الشيخة أمل احلمود

 قائد فريق بيت التمويل يتسلم كأس املركز األول

 أحمد اسماعيل فريق بيت التمويل الكويتي الفائز بكأس كريكيت املصارف 

 يحتفل األمـــني املالي الحتاد 
العاملني بالقطاع احلكومي حسني 
ســـبيل العازمي بزفاف شقيقه 
محمد مساء غد األحد ٢٦ اجلاري 
في صالة رجا احلباج بالصباحية، 

ألف مبروك وبالرفاء والبنني.

السبيل يحتفل بزفاف
 يرقد الزميل أحمد سمير في  شقيقه مساء األحد

مستشفى مبارك الكبير الدور االول 
اجلناح الثاني حيث ستجرى له 
عملية جراحية في احد الشرايني 
يوم غد االحد، امنياتنا لك بالشفاء 
العاجل وسالمات وما تشوف شر 

يا بونور. 

سالمات يا بونور

 احتفل مع «هوليدي إن» السالمية بموسم األعياد

 بدأ العد التنازلي لنهاية عام ٢٠١٠ واستقبال ٢٠١١ وبهذه املناسبة 
أعد فندق هوليدي إن الكويت – الساملية حتضيرات مشوقة مملوءة 
بأجـــواء دافئة تنتظركم فاجعلوها مميـــزة بقضائها بصحبة األهل 

والعائلة في «هوليدي إن».
  عند دخولكم الى الفندق يستقبلكم سانتا كلوز بثيابه املعروفة 
ليوزع هدايا األطفال، وزينة العيد تتألأل بأبهى األلوان، أضواء خافتة 
مع شـــجرة امليالد التي تتربع في أماكن مختلفة من الفندق محاطة 
بالهدايا والزينة في جو رائع ودافئ، حيث أعد «هوليدي إن» والئم 
فاخرة تتضمن مأكوالت شـــهية وحلوما طازجة مع حلويات العيد 
املعروفة والتي تقـــدم في األعياد مثل التركـــي وحلويات البودنغ 

والكاستارد لسهرة مميزة بصحبة األهل واألصدقاء.
  بإطاللة رائعة على كورنيش اخلليج، يحتوي «هوليدي إن» على 
١٨٩ غرفة وجناحا مجهزة بكل وسائل الرفاهية الرائعة لقضاء سهرة 

عيد بصحبة األهل واألصدقاء مع تعدد وتنوع املطاعم فيه تنتظركم 
باقة من النكهات املختلفة في مطاعم الفندق الستة سواء على الفطور 
أو الغداء أو العشاء في مطعم الديوان الذي يقدم «بوفيه» عامليا فيه 
تشـــكيلة لذيذة من مأكوالت العيد الشهية، وريب آي حملبي شرائح 
الستيك الشهية تســـتمتعون بطعم مأكوالت عيد امليالد من الغرب 
األميركي، وفي أيام زمان تســـتمتعون باملقبـــالت اللبنانية الباردة 
والساخنة اللذيذة، ومن شرق آسيا يأتيك املطعم الصيني تانغ تشاو 
بحلة شرقية مميزة، ومع ساكورا اكسبرس استمتع بطعم السوشي 
الياباني احملبب واملاكي والتيمبورا، وأخيرا كافيه الورما هو املكان 
املناسب لتناول وجبة خفيفة بصحبة األصدقاء، والحتساء فنجان 
قهوة أو سناك عليك اختيار سوكريه تقضي فيها أجمل األوقات، ادارة 
«هوليدي إن» بانتظار مشـــاركتكم فرحة األعياد وتتمنى لكم سنة 

جديدة يعم فيها اخلير على اجلميع فال تترددوا واحجزوا اآلن. 

 « ويتشي هاندي» الحتياجات األسرة 
  برعاية أمل الحمود حتى ٢٦ الجاري

 احتفل بأعياد الميالد والسنة الجديدة  في ماريوت
 مــــع اقتــــراب موســــم 
العطالت واألعياد في الكويت، 
تقدم فنادق ماريوت الكويت 
في مطاعمها باقة مختارة من 
قوائم الطعام والبوفيهات 
احملضرة خصيصا من أشهر 
املطابخ العامليــــة، إضافة 
إلى مجموعة من اختيارات 
التسوق في فندق جي دبليو 
ماريــــوت، والكورت يارد. 
وعن هذا العرض اخلاص 
يقول املدير العام لفنادق 
ماريــــوت الكويت جورج 
عون: «يســــرني بالنيابة 
عن كامــــل فريق العمل أن 
أمتنى للجميع سنة جديدة 
وســــعيدة. إننا نبذل في 
جميع فنادقنا أقصى اجلهود 
لنصمم ونقدم لكم أشهى 
وأفضل جتربة طعام وأجمل 
إقامة فندقية حتمل لكم على 
الدوام ذكريات رائعة. وفي 
كل مرة نقوم فيها بتطوير 

عروضنا فإننــــا نأخذ بعني االعتبار املكانة الرفيعــــة لضيوفنا لنوفر لهم أرقى 
وأفخم اخلدمات واللحظات. وإننا نتطلع بهذه املناســــبة الســــعيدة الستقبالكم 
لنقدم لكم جتربة غنية باملتعة والرضا ســــواء في مطاعمنا أو غرفنا الفاخرة أو 
خدماتنا الفندقية األخرى». وميكن لزوار مطعم البراسيري في فندق جي دبليو 
ماريوت خالل موسم أعياد امليالد والسنة اجلديدة أن يستمتعوا بتشكيلة شهية 
من املأكوالت املستوحاة من روح املناسبة. كما يستمتع الضيوف بأجواء االحتفال 
حيث مت تصميم ديكورات خاصة باملناسبة بينما نقدم لكم بوفيه فاخرا من أشهى 
احللويات التي تزيد من حالوة اللحظات ومتعتها. أما ضيوف مطعم تيراس غريل 
في الفندق فيمكنهــــم اختيار ما يفضلونه من أطباق من ٦ قوائم خاصة للطعام 
مت إعدادها وحتضيرها بوحي من أعياد الكريسماس والسنة اجلديدة. إضافة إلى 
هذا، فإنه بإمكان زوار مطعم األتريوم في كوت يارد فندق ماريوت خالل موســــم 
أعياد امليالد والســــنة اجلديدة اختيار ما يفضلونه من أشــــهى األطباق التي يتم 
إعدادها لهم مباشرة حيث ميكن لزوار مطعم تيراس غريل يوم ٣١ ديسمبر ٢٠١٠ 
و١ يناير ٢٠١١ اختيار ما يفضلونه من ٦ قوائم طعام محضرة خصيصا للمناسبة 

وفي أجواء راقية مع إيقاعات موسيقى فرقة اجلاز. 
  واحتفاال بالســــنة اجلديدة على طريقتها الترحيبية اخلاصة الغنية بالكرم 
واملتعــــة، تقدم مطاعــــم األتريوم في كورت يارد، وإل فورنو اإليطالي تشــــكيلة 
واســــعة من أزكى وأطيب املأكوالت واألطباق التي تعكس أجواء االحتفال بالعام 
اجلديــــد ٢٠١١. وزيادة على ذلك، فإن كافيه رويــــال في فندق جي دبليو ماريوت 
توفر لروادها فرصة االستمتاع بتشكيلة من منتجاتها التي مت تغليفها بطريقة 
مرحة تعكس احتفالنا بهذه املناســــبة كالكوكيز بالزجنبيل والباستري والكيك، 
بينما يقدم متجر تيراميســــو في فندق ماريوت منتجاته اخلفيفة والشهية مثل 
خبز الزجنبيل، شجرة الشوكوالته واملكسرات، سانتا املارزيبان، الفطائر، كوكيز 

الكريسماس، البودينغ، كيك الزبدة وغيرها.
  ويستمر العرض اخلاص مبوسم أعياد امليالد والسنة اجلديدة خالل يومي ٢٤ 

و٢٥ ديسمبر ويوم ٣١ ديسمبر ٢٠١٠ إضافة إلى يوم ١ يناير ٢٠١١.  

 يتواصل مركز ويتشـــي هاندي في حتقيق متطلبات كل ما يلزم 
املرأة العصرية ملبيا االحتياجات املتسارعة لألسرة العصرية، حيث 
يستمر املعرض حتى ٢٦ اجلاري مبنطقة السالم بجنوب السرة وذلك 

برعاية الشيخة أمل احلمود الصباح.
  وقالت مديرة املركز هناء املالكي انه ونزوال على رغبة الكثير من 
املشاركني واملشـــاركات في إيجاد بيئة تتوافر فيها متطلبات املرأة 
الكويتية ارتأى املركز تنظيم املعرض الثاني والذي سيكون مناسبا 
ملن تبحث عن التميز وتأمني خصوصية معينة للتسوق. واضافت 
املالكي انه يضاف الى هذه اخلصوصية جانب آخر يتمثل في احلرية 
للسيدات للمشاركة في عرض بضائعهن وتقدمي أفكارهن املتجددة 
في مختلف متطلبات املرأة الكويتية والتي تتنوع ما بني العبايات 
الفخمة والدراريع املميـــزة واملالبس الراقية والعصرية اضافة الى 
األنواع املتميزة من العطور والبخور ومستحضرات التجميل وفساتني 
السهرة واالكسسوارات بتصاميم فريدة واحلقائب النسائية مبختلف 
األحجام واملاركات. وقالت ان املعرض فرصة لدعم وتشجيع املواهب 
الشبابية وتوفير رغبة أخريات باقتناء قطع منتجة لهن دون غيرهن، 
حيث سيشتمل املعرض على وجود مصممي ومصممات أزياء أمثال 

املتألقة نوال البعيجان.

 أحمد تفوق دراسيًا

 تفوق أحمد اسماعيل السيد 
بدراســـته فـــي الصـــف الثاني 
االبتدائي وحصـــل على امتياز 
في جميع املـــواد ووعده والداه 
بهدية جميلة اذا استمر في تفوقه 
وحتصيله العلمي. مبروك وعقبال 

اجلامعة.

 بيت التمويل الكويتي بطل كريكيت المصارف ٢٠١٠
 اختتمت بطولـــة كريكيت 
املصـــارف التـــي نظمها نادي 
مصارف الكويت بالتعاون مع 
شركة نفط الكويت على ملعب 
حباري في األحمدي بحضور 
نائب رئيس مجلـــس اإلدارة 
محمود بستكي وعضو مجلس 

االدارة خليل البلوشي.
  وجـــاء فـــي املركـــز األول 
فريق بيـــت التمويل الكويتي 
فيما جاء فـــي مركز الوصافة 
فريق البنك األهلي املتحد، وقام 
كبار احلضـــور بتكرمي املراكز 

املتقدمة.
  وأشاد بســـتكي باملستوى 
الفنـــي والتنظيمـــي وشـــكر 
الوطـــن لتغطيته  تلفزيـــون 
املستمرة لبرامج وأنشطة النادي 
وتقدم في ختام حديثه بالشكر 
لكل من ساهم في إجناح هذه 

البطولة.

 يوم مفتوح ألبناء األكاديمية اإلنجليزية في أبراج الكويت

 جوالة الهيئة في رحلة بحرية إلى فيلكا

 نظم قسم اجلوالة واملعسكرات التابع 
الدارة الهيئات الشبابية بالهيئة العامة 
للشباب والرياضة رحلة بحرية الى جزيرة 
فيلكا لكل عشائر اجلوالة تضمنت الزيارة 
االنطالق مـــن املارينا ومن ثم الوصول 
الـــى جزيرة فيلكا وجولـــة في املتحف 
التراثـــي ومعرض اآلليات العســـكرية 
القدمية والقريـــة التراثية وجولة حرة 
في مناطق اجلزيرة ومن ثم تناول الوجبة 

الغذائية والعودة مساء.
  ورافق اجلوالة خالل رحلتهم القائد 
علي اتش املشرف العام على الرحلة والذي 
اثنى على جهود املسؤولني بالهيئة العامة 
للشباب والرياضة وعلى دعمهم املادي 
لشـــباب اجلوالة وتذليل كل العقبات، 
االمر الذي كان له االثر الطيب في نفوس 

الشباب. 

ابـــراج   اســـتقبلت 
مجموعـــة  الكويـــت 
ابنـــاء االكادميية  مـــن 
بالكويت  االجنليزيـــة 
وذلك فـــي يوم ترفيهي 
مفتوح، وقد اعدت ادارة 
الكويت برنامجا  ابراج 
ترفيهيا وترويحيا لهم 
الكرة  تضمن جولة في 
الكاشفة ومرافق االبراج 
املختلفة، حيث اطلعوا 
التي  علـــى اخلدمـــات 
الكويت  ابـــراج  تقدمها 
للزوار وضيوف الكويت، 
كما قدمت لهـــم وجبة 
خفيفة خالل مشاهدتهم 
ملدينة الكويت في اعالي 

 لقطة تذكارية ألبناء األكادميية االجنليزية في أبراج الكويتالسحاب. 

 جوالة الشباب والرياضة استمتعوا بالرحلة البحرية إلى جزيرة فيلكا 

 اجلوالة في أحد مرافق فيلكا  


