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الشيخ أحمد الفهد في جناح شركة أنوتا

زفاف العازمي األحد في الدوحة
يحتفل الوكيل املس���اعد 
لقطاع خدمات املش���تركني 
بوزارة املواصالت عبداهلل 
مطلق العازمي بزفاف شقيقه 
د.بدر، وذلك مساء يوم غد 
االح���د 20 اجل���اري بصالة 
الشهيد فهد االحمد بالدوحة، 

ألف مبروك.

عبداهلل العازمي

مي تفوقت في »أم ورقة«

فنادق سفير حتتفل بعيد األم

»كورت يارد ماريوت« 
يفتتح مطعم سول أند سبايس 

للمأكوالت الهندية

احتفلت الطالبة مي ذعار الرش���يدي بتفوقها وحصولها 
على درجة »االمتياز« في الصف الثاني االبتدائي من مدرسة 
أم ورقة االبتدائية، وقدمت لها مديرة املدرسة خديجة هالل 

اخلالدي درعا تذكارية.

أعلنت فنادق ومنتجعات سفير عن االحتفال بعيد األم هذا 
العام وس����ط أجواء مفعمة باحلب والود، حيث ستقوم بإهداء 
األمهات في فنادقها باقات من الورود عرفانا بجميلهن وعطائهن 

املستمر وإلدخال السرور الى قلوبهن في هذا اليوم.
وميكن لضيوف وزوار فنادق ومنتجعات سفير الراغبني في 
االحتفاء بأمهاتهم في هذا اليوم زيارة فندق سفير إنترناشيونال 
واالس����تمتاع بأجواء البهجة واملرح في مطعم »سي بريز« من 
خالل بوفيه العشاء الذي يتضمن أشهى املأكوالت والعصائر 
الطازجة. وسوف يتوافر أيضا قوالب حلوى رائعة مصممة على 
شكل قلب ومغلفة بصورة أنيقة في »إسبريسو الوجن« في ردهة 

الفندق لضمان أن حتظى كل أم بتجربة فريدة ال تنسى.
وميكن لألفراد االستمتاع بقضاء يوم متميز بصحبة أمهاتهم 
في »فندق سفير مارينا« الذي أعد قائمة رائعة من املأكوالت. فإذا 
كانت لديهم الرغبة في االستمتاع بتناول غداء فاخر أو عشاء 
رائع، فإن مطعم »أطالنتيس« مبا يوفره من جو أنيق وإطاللة 
هادئة على اخلليج العربي يعد من أفضل الوس����ائل للتعبير 

عن الشكر والعرفان باجلميل لألم في هذا اليوم.
أما في فندق وريزيدنس سفير في الفنطاس، فستجد كل أم 
ما يناسب ذوقها بدءا من البوفيه اخلاص في مطعم »فليفورز« 
مرورا مبطعم »الروشنه« الذي افتتح مؤخرا والذي يقدم النكهات 
واألطعمة الكويتية من املاضي واحلاضر وس����ط أجواء تتميز 
بالبساطة واألصالة، وصوال إلى مطعم ومقهى »تشيت شات« 
الذي يقدم أطباقا جديدة ضمن قائمته من السوشي والباستا.

وبهذه املناس����بة اجلميلة، تود »فنادق ومنتجعات سفير« 
التوجه بأطيب التهاني واألمنيات لكل األمهات ودعوتهن لقضاء 
يوم خاص جدا لديها. وحترص جميع منش����آت »سفير« على 
االهتمام برضا الضيوف وتوفير جتربة فريدة من نوعها لهن 

من خالل أعلى مستويات اخلدمة التي توفرها. 
وميكن احلص����ول على مزيد من املعلومات عن احلجوزات 
من خالل االتصال مباشرة بالفندق أو زيارة املوقع اإللكتروني 
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يس���تعد فندق كورت يارد ماريوت الكويت، الفتتاح 
مطعم سول اند سبايس للمأكوالت الهندية ليوفر حملبي 
الطعام والتوابل الهندية فرصة االستمتاع بتجربة طعام 
فريدة جتمع بني أصالة املطعم الهندي واالسلوب العصري 

في االعداد والنكهات.
ويستقبل املطعم زواره في 3 
ابريل حتت اشراف الشيف راج 
الذي عمل في نفس تخصصه 
ملدة تسع س���نوات في لندن، 
حرص خاللهم على ان يجوب 
العالم ليس���تفيد من التجارب 
الطعام  اعداد  الغذائية وطرق 
بأفض���ل الوصف���ات والطرق 

العصرية.
ويقول راج: املطبخ الهندي 
لي���س غريب���ا ع���ن املجتمع 
الكويتي، فهو يشتهر مبا يوفره 
من تنوع ممتع، ولكي نزيد من 
روع���ة التجربة فإننا في مطعمن���ا اجلديد نضيف روح 
اللمسات احلديثة على عراقة املأكوالت الهندية التقليدية 
لنقدم تناغما في املذاق ليمنح عشاق الطعام الهندي جتربة 

سيحبونها بكل تأكيد.
واضاف راج قائال: النني معروف مبا اقدمه من توليفات 
وخلطات خاصة للتوابل والبهارات، فإنني احرص على 
ان اقدم لكل طبق هويته ومذاقه اخلاص، وسنقدم هنا في 
الكويت روائع املطبخ الهندي بأسلوب وملسات اوروبية 
س���واء في طريقة التحضير او في اس���لوب اخلدمة مع 
االحتفاظ بجوهر الطعام الهندي بتنوعه الغني واطباقه 
القادمة من مختلف انحاء الهند، وأهتم كثيرا بأن استخدم 
فقط اجود وافخر املكونات واملواد الغذائية التي احصل 
عليه���ا من مصادرها الطبيعية م���ن مختلف دول العالم 
ليكون الطعم والنكهة حاضرين بقوة جتعل الزائر يشعر 
بالعودة اليه كل حني، هذا م���ع االهتمام الكبير بطريقة 
التقدمي الراقية التي تتناغم مع حضورنا في كورت يارد 
ماريوت الكويت، باعتباره من افخم املطاعم واالماكن التي 

يقصدها نخبة الذواقة في الكويت.

مي ذعار الرشيدي

قاعات مجهزة لالحتفاالت

توفير اجلو املالئم لألسر

»األبراج« حتتفل بـ»األم« 21 اجلاري

»الزمردة« تشارك األمهات 
فرحتهن بحب األبناء

حتتفل ابراج الكويت احد مرافق شركة املشروعات السياحية 
واهم الصروح السياحية بالكويت بعيد االسرة يوم االثنني 
21 اجلاري، والذي يأتي ضمن سلس���لة اهتمامات الش���ركة 
باجلانب االجتماعي للتواصل مع زوار ورواد مرافقها، وفي 
هذا االطار اعلن مش���اري السنعوسي نائب العضو املنتدب 
الس���ياحية بشركة  للش���ؤون 
املشروعات السياحية عن احتفال 
ابراج الكويت ب�»االم« من خالل 
تقدمي كيكة مجانية لها مع منح 
نس���بة خصم 25% على بوفيه 
العشاء لكل اس���رة مكونة من 
اربعة اشخاص فأكثر باالضافة 
الى نسبة اخلدمة املقررة، واضاف 
السنعوسي يصاحب االحتفال 
بعيد االسرة تقدمي بوفيه متميز 
ومتعدد االصناف، واكد على ان 
ادارة ابراج الكويت حريصة كل 
احلرص على التواصل دائما مع 
زوارها من املواطنني واملقيمني في مناسباتهم وافراحهم العامة 
واخلاصة وتقدمي خدماتها الترفيهية والسياحية جلمهورها، 
ومتنى السنعوسي ان يستمتع زوار ابراج الكويت بقضاء 

اسعد االوقات حيث الضيافة الكويتية في اعالي السحاب.

اطلقت شركة مجوهرات الزمردة احدث منتجاتها اخلاصة 
بعيد االم حتت عن���وان »امي... تعجز الكلمات« وخصت 
الشركة هذه املناس���بة باهتمام خاص يتناسب مع قيمة 
املناسبة بجانب تزامنها مع احتفاالت الشركة مبرور 33 عاما 
على تأسيسها وريادة االسواق احمللية، وحرصت الشركة على 
عرض قطعة خاصة تتضمن كل 
معاني احلب والعرفان، وتعجز 
اي كلمات عن التعبير عن هذا 
الشعور ولذا امتزجت القطعة 
بني البساطة والنقاء وخفة الوزن 
مع التعبير العميق عن مظاهر 
احلب الكبير والعطاء الدائم من 
خالل تصميم القطعة على شكل 
دائري للتعبير عن تواصل احلب 
املستمر يقع بداخله كلمة امي 
محاطة بنقشات عربية اصيلة 
معبرة عن قيمة هذه املناسبة 
لدى كل عربي وأضيف حجر من 
الص���دف االبيض في منتصف 
القطعة ليكمل ش���كل الصفاء االبي���ض لقلب االم ويعبر 
عن امواج احلب لدى قلب االم التي تتعدى امواج البحار 
التي تقذف على الشواطئ وهي محملة بالصدف االبيض 

اجلميل.
وعل���ى الرغم من ان وزن القطعة ال يتعدى 6 غرامات 
م���ن الذهب عيار 18 ووزن احلج���ر الكرمي  غرامان اال ان 
املعاني املس���توحاة من التصميم مع احلجم الكبير الذي 
تبدو عليه القطعة توحي للعني للوهلة االولى بانك امام 
حتفة فنية صممت بأيدي فنان وليس مصمما، واالهتمام 
اخلاص برقابة جودة القطعة وعرضها في االسواق بهذا 
الش���كل ال يكون وليد املصادفة وامنا هو نتاج منظومة 
متكاملة لها اهداف تتعدى اهداف الربح والتجارة وتتمسك 
باالهداف االجتماعية واالنسانية، وذكر مدير رقابة اجلودة 
علي اس���ماعيلي ان الشركة حترص على التواجد في كل 
املناسبات االجتماعية التي تخص جميع االسر العربية 
وتساهم بشكل فعال في مشاركة افراد االسرة مشاعرهم 
واحاسيسهم والتعبير عنها بكل خبرات الشركة في مجال 

املشغوالت الذهبية واالحجار الكرمية.
واضاف اسماعيلي ان الشركة حرصت على طرح منتج 
عيد االم بشكل مبسط وطبيعي ليتناسب مع كافة شرائح 
املجتمع ومتت مراعاة ابراز تصميم القطعة املعبر عن احلب 
الكبي���ر والعطاء الدائم لقلب االم ومت عرض القطعة قبل 
ايام املناسبة بفترة في جميع معارض الشركة باملباركية 
وحولي والساملية لتكون في متناول اجلميع، وهذا االهتمام 
واحلرص من جانب الشركة ليس من قبيل التجديد وامنا 
هو عادة الشركة واساس جتارتها في التعبير عن احلب 
والعاطفة لدى البشر من خالل الذهب واملجوهرات وهذا 
عنوان الش���ركة الدائم منذ تأسيسها وقانون العمل بها 

وترجمة لشعار الشركة »ما ميكن للذهب ان يكون«.

مشاري السنعوسي

»أنوتا« ترعى ملتقى املرأة الكويتية في 50 عامًا

يوم مفتوح لـ»صناعات الغامن« في املدينة الترفيهية

انطالقا من دورها االجتماعي 
في دعم املرأة الكويتية وتشجيعها 
على العطاء ألسرتها ومجتمعها 
ووطنها واملشاركة، رعت شركة 
أنوت���ا الرائدة ف���ي عالم األزياء 
النس���ائية اجلاهزة ملتقى املرأة 
الكويتية في 50 عاما الذي نظمته 
جمعية بيادر السالم حتت رعاية 
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير 
الدولة لشؤون التنمية واإلسكان 
الشيخ احمد الفهد، بالتزامن مع 
احتفاالت الكويت باألعياد الوطنية 
العاملي للمرأة، حيث مت  واليوم 
خالل امللتقى تكرمي العشرات من 
الكويتيات الرائدات الالتي أثبنت 
قدرة املرأة على العطاء والتفاني 
ف���ي مختلف املجاالت  والنجاح 

وامليادين.
وتوقف الش���يخ احمد الفهد 
في جناح »أنوتا« حيث استقبله 
حمزة الطحان وفريق انوتا مرحبا 
به، كما رحب بالقيادات النسائية 
التي زارت اجلناح وأبدت إعجابها 

املنتشرة بأهم املجمعات التجارية 
في الكويت وهي األڤنيوز، سوق 
ش���رق، املهلب، الفن���ار، البيرق 
ال�20  وكويت ماجيك، وفروعها 
املنتشرة في دول مجلس التعاون 
أنوتا  اخلليجي. هذا، وقد كانت 
ب���ني الش���ركات الراعية التي مت 
تكرميها في ختام امللتقى تقديرا 
جلهودها في جناحه وقد تسلم 
حم���زة الطحان درع���ا تكرميية 
بالنيابة عن إحسان الطحان رئيس 

مجلس اإلدارة. 
ومن املع���روف ان ما تقدمه 
أنوتا في الكوي���ت من تصاميم 
يأتي بعد دراسة مستفيضة لذوق 
املرأة الكويتية لضمان استمرار 
الثقة التي نالتها تصاميم أنوتا 
منذ انطالقتها قبل س���نوات في 
الكوي���ت، حيث أعدت الش���ركة 
خطة مس���تقبلية للتوس���ع من 
خالل اختيار العديد من املجمعات 
احلديثة التي سيتم إنشاؤها حتى 
تغطي فروعها مختلف املناطق.

بتصميمه ومبا تضمنه من صور 
ومعروضات ألرقى األزياء.

وتأت���ي رعاي���ة ه���ذا احلفل 
بالتزامن م���ع اط���الق »انوتا« 
تشكيلتها اجلديدة لربيع � صيف 
2011، والتي تتميز بألوانها الزاهية 
وتصاميمها األنيقة والعصرية 
ومت طرحها في ف���روع »أنوتا« 

للشركة وقد وعد امين بوجرة 
املوظفني مبفاجآت أخرى سارة 
للموظفني مبناس����بة الصيف 

مقدمة من قبل الشركة لهم.

املوظفون عن س����عادتهم بهذه 
املناس����بة الس����نوية وتقدموا 
الغامن وعمر  بالش����كر لقتيبة 
قتيبة الغامن الرئيس التنفيذي 

الكويت  مبناسبة احتفاالت 
الوطني����ة نظم����ت  باالعي����اد 
ش����ركة صناعات الغامن رحلة 
ال����ى موظفيها مع عائالتهم في 
الترفيهية وش����هد هذا  املدينة 
اليوم حضورا كبيرا من املوظفني 
وعائالتهم حي����ث احيا احلفل 
فرقة ميامي الكويتية وأوبريت 
»الوطن اال الوطن« الذي جتاوب 
معه احلضور بصورة جميلة، 
وكانت هناك مسابقات وجوائز 
كثيرة، كما شاركت الفرقة الهندية 
الروس����ي بفقرات  والس����يرك 
مميزة، وقد أشرف على احلفل 
مدير اخلدمات احلكومية امين 
بوجرة كما حضر احلفل أحمد 
حمود ونبيل مرزوق وجوني 
قصطنطني وأنور النصف مدير 
املدين����ة الترفيهية، وقد أعرب 

الفرقة املوسيقية أمتعت احلضور

د.أسيل العوضي في جناح »أنوتا«

أبناء موظفي »صناعات الغامن« وفرحة باليوم املفتوح

الشيخ أحمد الفهد يسلم حمزة الطحان درعا تكرميية بالنيابة عن إحسان الطمار

الشيف راج


