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 يعاود عبداحملسن الشمري  24 
استقبال رواد ديوانيته كل 
يوم جمعة وذلك بعد عودته 
مـــن رحلة العمـــرة، عمرة 
مباركـــة وديوان عامر باذن 

اهللا. 

الشمري يعاود استقبال
 رواد ديوانيته

 إقبال من الزوار على جناح  «معجزة الشفاء»

 األطفال يرفعون أعالم الكويت عاليا

 طفالن ارتديا املالبس بألوان علم الكويت 

 «معجزة الشفاء» تشارك بمعرض الطب اإلسالمي 
احتفاًال باألعياد الوطنية

الشــــعبية   امتدت االحتفاالت 
باألعياد الوطنية في مشاهد فرح 
وبهجة طوال شــــهر فبراير، عبر 
فيها كل مــــن املواطنني واملقيمني 
عــــن فرحته بطريقتــــه اخلاصة، 
ووسط هذه االحتفاالت كان البد ان 
يكون لشركة عسل معجزة الشفاء 
بصمتها الواضحة، ومشاركة شعب 
الكويت هذه االحتفاالت كما دأبت 

على ذلك كل عام.
  واحتفاء بهذه الفرحة شاركت 
«معجزة الشفاء» في معرض الطب 
أقيم في املدرسة  الذي  اإلسالمي، 
الباكستانية، مبناسبة العيد الوطني 
الـ ٥٠ والذكــــرى الـ ٢٠ للتحرير، 
وتضمن املعرض كل ما هو خاص 
بالطب اإلسالمي، باالضافة الى كل 
ما هو متعلق باالحتفاالت باألعياد 
الوطنية. وتعليقا على هذا احلدث 
قال املدير اإلقليمي لشركة عسل 
معجزة الشفاء محمد قاسم املجددي: 
ان املشاركة في املعرض وباألعياد 
الوطنية مت التحضير واالستعداد 
لها منذ شهور، وهي مبثابة رسالة 
حب ووفاء لوطننا الكويت، متمنيا 
في الوقت نفســــه ان تدوم أفراح 
الكويت في ظل قيادتها احلكيمة 
واخالص شــــعبها لهــــذه األرض 
الطيبة. وقال املجددي ان معرض 
الطب اإلســــالمي ركز على أهمية 
الطبيعية واألعشــــاب  املنتجات 
في احلفاظ على صحة اإلنســــان 
وحمايته من األمراض، ويأتي على 
رأس هذه املنتجات «عسل النحل»، 
الفتا الى ان اإلنســــان عرف عسل 
النحل منذ آالف السنني واستخدمه 
كعالج لكثير من األمراض في األمم 
القرآن  الســــابقة وورد ذكره في 
الكرمي في سورة النحل اآلية ٦٩ 
(يخرج من بطونها شراب مختلف 
ألنواعه فيه شفاء للناس). واختتم 
املجددي مؤكدا: ان «معجزة الشفاء» 

عن أمله ان يسود األمن واالستقرار 
والرخاء جميع أرجاء البالد، في ظل 
القيادة احلكيمة لصاحب السمو 
األمير حفظه اهللا ورعاه، وفي ختام 
الشفاء»  املعرض قدمت «معجزة 
هدايا للمشاركني في املعرض بهذه 

املناسبة اجلميلة.

تضع ضمن برنامجها املشاركة في 
الوطنية واالجتماعية  املناسبات 
حيث تخصص جــــزءا كبيرا من 
التعاون  اهتماماتها لتقدمي أوجه 
في أنشطة املجتمع املختلفة وهنأ 
الكويت حكومة وشعبا  املجددي 
مبناسبة االحتفاالت الوطنية، معربا 

 حضانة عبدالعزيز الراشد
  تحتفل بأعياد الكويت

 احتفلت حضانة عبدالعزيز عبداحملســــن الراشــــد بإدارة املدير 
العــــام جنيبة اخلرافــــي واملديرة املالية هنــــادي الرفاعي واملديرة 
الفنية دانية هالل بالعيد الوطني اخلمســــني حيث أقامت احلضانة 
العديد من األنشــــطة الهادفة واملنوعة والتي تعزز انتماء األطفال 
لوطنهــــم وتعرفهم على تراث الكويت العريق. فقد زارت احلضانة 
الفنانة التشكيلية املعروفة منى عبدالباري وقدمت لألطفال ورشة 
عمل فنية بعنوان «الكويت في عيون األطفال» حيث رسم األطفال 
العلم الكويتي وبعض املجسمات الكويتية والتي ترمز الى التراث 
والثقافة الكويتية كاملبخر واملرش واجلمل واألواني القدمية كما زار 
احلضانة اثنان من رجال الشــــرطة وهما محمد بالل وصالح مهدي 
لتعريــــف االطفال بالدور املهم لرجال الشــــرطة  في حماية الوطن 
واملواطنني وخدمة وطننا الغالي الكويت وقد أنشد األطفال مجموعة 
من األناشيد الوطنية بحضور الزوار الكرام ثم قاموا بتقدمي البطاقات 
التذكارية لهم، ومن ضمن أنشطة العيد الوطني أيضا نشاط أطباق 
كويتية شعبية حيث شارك كل طفل بطبق كويتي شعبي كالزالبيا 
واللقيمات وقرص العقيلي وغيرها من األطباق الشــــعبية مرفقة 
ببطاقة تتضمن معلومات بسيطة عن اسم ونوع ومكونات الطبق، 
وقد قامت املعلمات بتعريف األطفال على أســــماء األواني الكويتية 
القدمية واســــتخداماتها، وبهذه املناسبة يسعدنا أن نهنئ الكويت 
حكومة وشــــعبا، ونتقدم بالشــــكر اجلزيل ألولياء األمور لدعمهم 

املتواصل سائلني املولى ان يحفظ الكويت وشعبها.

 «كاتس» وأشهى املشويات تأتي إلى مائدتك إعداد أشهى أنواع اللحوم في مطعم كاتس

 الفرقة الكولومبية تقدم أحلى املعزوفات

 ماركو سكسر ودينا غزالي يتوسطان فريق مطعم كاتس

 احتفى مطعم كاتس في فندق موڤنبيك الكويت 
ـ املنطقة احلرة بالصحافة واالعالم الكويتي، حيث 
يعتبر «كاتس» مطعم الشوراساريا الوحيد في الكويت 

ليس كغيره من املطاعم انه اسلوب حياة.
  لقد بدأ احلفل بترحيب مــــن املدير العام ماركو 
سكسر ومديرة العالقات العامة دينا غزالي باحلضور، 
ثم قدمت اطباق من االكل الالتيني الذي يعتبر من 
احب واشهر االكالت في العصر احلديث وما مييزه 
هو اللحم الشورسكو الذي ادى الى انتشار املطاعم 

الالتينية في جميع انحاء العالم.
  والــــذي مييز مطعــــم كاتس هــــو احضار طاقم 
املطعــــم اللحوم الى مائدتــــك وتقطيع اللحم امامك 
بدون ان تغادر مكانك، كل ذلك وانت تستمتع بعزف 
الفرقة الكولومبية التي اتت من كولومبيا خصيصا 
لتعزف مع تذوق صدور الدجاج املتبلة بالفلفل احلار 
والكسبرة وافخاذ اخلراف املتبلة بالثوم والروزمري 
وحلم البقر املتبل باملستردة وكذلك النقانق املتبلة 
بالتوابل احلارة، وكل انواع اللحوم هذه توضع على 

سيف وتشــــوى على النار املفتوحة مرتبة بشكل 
رأســــي وطريقة التتبيل والشواء هذه جتعل مذاق 

اللحوم شهيا وال ُيصدق.
  ولليالي كاتس رونقهــــا اخلاص اذ متتزج فيها 
االجواء الســــاحرة، فليلة اخلميس قوامها اللحوم 
الشهية املختلفة التي لن جتدوها في اي ليلة اخرى، 
رحلة املفاجآت السارة تنتظر السيدات ايام االثنني 
اذ سيتســــنى لهن االستمتاع بلذة املأكوالت الغنية 
واالطباق الشهية التي ستدلل مذاقهن املرهف وتأتي 
متوجة بخصم ٥٠٪ على الفاتورة، مع روعة الليالي 
املميزة في كاتس ال تكتمل اال بروعة ليلة الســــبت 
ليلة البالك انغوس بيف مع باقة مختارة من اللحوم 
الشهية التي تشمل شرائح الريب اي، بيف تاندرلوين، 
التي بون والســــتيك البقــــري باالضافة الى البيف 
ســــتريبوين، الفيل ســــتريبلوين والبيف رب اي، 

وتشكيلة كبيرة من افخر انواع اللحوم.
  مطعم الشوراساريا الوحيد في الكويت ينتظركم 

في فندق موڤنبيك الكويت ـ املنطقة احلرة. 

 ليالي مطعم كاتس ـ موڤنبيك المنطقة الحرة غير

 يعقـــد فـــارس عايد بن 
الشـــمري ملتقى  عجـــرف 
الثالـــث للتآخي  اللحاحلة 
والتراحـــم مســـاء اليـــوم 
اخلميس، وذلك في منطقة 

الظهر قرب دوار الظهر.

ملتقى اللحاحلة 
في «الظهر» اخلميس

 حضانة عبدالعزيز عبداحملسن تزينت احتفاال باألعياد الوطنية

 الشرطيان محمد بالل وصالح مهدي مع األطفال لتعريفهم بقواعد املرور

صيدهاصيدها

صيدهاصيدها


