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السيد العاصي

»هوليداي إن« الساملية يستقبل امللحقني 
العسكريني في سفارات الكويت

واملقبالت اللبنانية واملشروبات 
املتنوعة التي مت حتضيرها حتت 

إشراف أمهر الطهاة في املطعم.
يتمي����ز فندق هولي����داي إن 
الس����املية مبوقعه املميز الكائن 
في قلب منطقة الساملية على شارع 
اخلليج بالقرب من املركز العلمي 
ومنطقة التس����وق الشهيرة في 
الس����املية باالضافة الى خدماته 
الفريدة وتنوع مطاعمه التي تبرز 
تراث وتقاليد الضيافة لكل بلد.

املتوافرة واخلدمات التي يقدمها 
الفندق للنزالء والضيوف. وقد 
أبدى املدعوون بدورهم إعجابا 
شديدا باملرافق واخلدمات التي 

يقدمها الفندق.
وفور انته����اء اجلولة توجه 
املدع����وون إلى مطعم أيام زمان 
املشهور بديكوراته اجلميلة التي 
تعكس العراقة واألصالة اللبنانية، 
حيث كان بانتظارهم مأدبة عشاء 
حتت����وي على أش����هى األطباق 

انطالقا م����ن املبادئ املتبعة 
في الفندق وإميانا منه بضرورة 
توطيد العالق����ات االجتماعية، 
دعا فندق هوليداي إن الساملية 
امللحقني العسكريني للسفارات 
املوجودة في الكويت وممثليها 
إل����ى جولة تعريفي����ة بالفندق 
بجميع مرافقه وخدماته وكذلك 
إلى مأدبة عشاء تكرميية شهية 
على شرف الرائد وليد الشافعي 
نائب امللحق العسكري جلمهورية 
مصر العربية في الكويت الذي 
انتهت فترة خدمته عائدا إلى أرض 
الوطن. قام باستقبال املدعوين 
طاقم العالقات العامة والتسويق 
بالفندق وعلى رأسهم مدير إدارة 
التسويق واملبيعات ماجد حنا 
الذي رح����ب باملدعوين وأبدى 

سعادته بتلبيتهم للدعوة.
في البداية اجتمع املدعوون 
بقاعة األمواج للمؤمترات، حيث 
استمعوا إلى محاضرة قصيرة 
قام بتقدميها ماجد حنا وتعرفوا 
من خاللها على تاريخ هوليداي 
إن الكويت � الساملية ومعلومات 
عامة عن الفندق ومن ثم قام فريق 
العمل بأخذ املدعوين في جولة في 
أنحاء الفندق، حيث مت التعرف 
على كل التفاصيل حول املرافق 

جانب من التكرمي

مؤسسة الفكر العربي متنح جائزة اإلبداع املجتمعي 
إلى اجلمعية الكويتية للطفولة العربية

بن راشد آل مكتوم على رعايته 
ومش����اركته في افتتاح املؤمتر 
الفكر  احلادي عشر ملؤسس����ة 
العربي، وشكر مدينة اإلبداع دبي 
على استضافة املؤمتر وكل من 

شارك في إجناح »فكر11«. 
ويجدر بالذك���ر أن اجلوائز 
توزعت له���ذا العام على خمس 
فئ���ات كالتالي: جائ���زة لإلبداع 
العلمي وجائزة لإلبداع اإلعالمي 
وجائزة لإلبداع االقتصادي وجائزة 
لإلبداع الفني واجلائزة اخلامسة 
واألخيرة، جائزة اإلبداع املجتمعي، 
التي استحقتها اجلمعية الكويتية 

للطفولة العربية. 
كما أن مؤسسة الفكر العربي 
هي مؤسسة دولية مستقلة غير 
ربحية، ليس لها ارتباط باألنظمة 
أو التوجهات احلزبية أو الطائفية، 
وهي مبادرة تضامنية بني الفكر 
واملال لتنمية االعتزاز بثوابت 
األمة ومبادئها وقيمها وأخالقها 
وبنهج احلرية املسؤولة، وهي 
تعنى مبختلف مجاالت املعرفة 
من علوم وطب واقتصاد وإدارة 
وإعالم وآداب، وتسعى لتوحيد 
اجلهود الفكرية والثقافية التي 
تدعو إلى تضامن األمة والنهوض 

بها واحملافظة على هويتها.

املجتمعات العربية عامة والطفولة 
العربية بشكل خاص، وقام بتسلم 
اجلائ���زة عضو مجل���س إدارة 
اجلمعية فيصل علي عبدالوهاب 
املطوع، ال���ذي بدوره علق على 
هذه اجلائزة القيمة بقوله »اننا 
في رحاب مؤسسة الفكر العربي 
الرائدة والتي نحت���اج لدورها 
املتمي���ز في خدم���ة املجتمعات 
العربية في وقت يعيش العالم 
فيه مراحل مضطربة لتسهم في 
رفع القيمة املجتمعية واإلبداعية 
للفرد العربي وتساعده في حتقيق 
غاياته ودعم دوره كعنصر فعال 
في املجتمع العاملي كافة، ونحن 
في جمعيتنا نبذل جهدنا لنعتني 
بالطفل العربي لكي ال يكون هناك 
طفل عربي ال يستطيع أن يذهب 
إلى املدرس���ة أو ال يستطيع أن 
يحصل على العلم الذي يستحقه، 
فطفلنا بحاجة لهذا العلم والفكر 
ألنه هو مستقبل مجتمعاتنا ورائد 

نهضتها«.
س����لم جوائز اإلبداع العربي 
للفائزين، رئيس مؤسسة الفكر 
العربي صاحب الس����مو امللكي 
األمير خالد الفيصل، الذي شكر 
في كلمت����ه احلاكم املبدع حاكم 
إمارة دبي، سمو الشيخ محمد 

تقديرا منها لإلبداع ووفاء ألهله 
ممن سطروا إجنازات وصل صداها 
إلى اآلفاق في مجال العلم واملجتمع 
واإلعالم والفن واالقتصاد، كرمت 
مؤسس���ة الفكر العربي ثلة من 
مبدعي الوطن العربي، في حفل 
تكرميي استضافته »ندوة الثقافة 
والعلوم«، وذلك في اختتام املؤمتر 
السنوي »فكر11« الذي عقد في دبي 
حتت عنوان: »املواطن واحلكومات: 

رؤية مستقبلية«. 
حضر حف���ل التكرمي صاحب 
السمو امللكي األمير خالد الفيصل 
رئيس مؤسس���ة الفكر العربي، 
وسمو الشيخ ماجد بن محمد بن 
راشد آل مكتوم رئيس هيئة دبي 
للثقاف���ة والعلوم، باإلضافة إلى 
عدد كبير من املفكرين واملثقفني 
واإلعالمي���ني واملش���اركني ف���ي 

املؤمتر.
حيث قامت املؤسس���ة مبنح 
جائ���زة اإلب���داع املجتمعي لهذا 
العام للجمعية الكويتية للطفولة 
العربية، ألعمالها املتميزة وكونها 
حاولت اإلض���اءة على اجلوانب 
التي ل���م تتناولها املؤسس���ات 
احلكومية أو التعليمية في التربية 
املعاصرة، وإلسهامها في تطوير 
أبحاث علمية جديدة تهدف خلدمة 

فيصل املطوع يتسلم جائزة اإلبداع املجتمعي لقطة تذكارية للمكرمني في احتفال »هوليداي إن � الساملية«

مركز البخور بـ »األوقاف« .. تاريخ يتحدث عنه الكويتيون وأهل اخلليج
يقول املدير االقليمي للتسويق والعالقات العامة ألرض 

األطفال ومركز البخور ان مركز البخور مبجمع 
األوقاف يحرص على التواجد في معرض براند بزار 

لتوطيد عالقته مع زبائنه ممن اعتادوا على زيارة 
جناحه في املعارض املختلفة سواء بالكويت او باقي 
دول اخلليج والتعرف على جديد منتجاته من عطور 
وخلطات وبخور، واوضح العاصي ان مركز البخور 

مبجمع األوقاف دائما ما يظهر في حلته اجلديدة 
امام زبائنه ويقدم لهم العروض السخية واملغرية 

والتي جتذب اليه دائما زبائنها. وقال العاصي إن زوار 

معرض جراند بزار سيتوجهون فور دخولهم قاعة 
البركة الى جناح البخور التي اعتادوا على اجلديد 

واملميز فيه، وهذا ان دل فانه يدل على العالقة الوثيقة 
التي ترتبط بها مركز البخور مع زبائنه.

واضاف العاصي ان تلك املشاركة ملركز البخور يأتي 
في اطار حرصه على الوجود املستمر في احملافل 
اخلاصة بالعالمات التجارية الكبرى، السيما انها 

حتظى مبكانة قوية والثقة داخل الكويت وباقي دول 
اخلليج لهذا مت دعوة عمالئنا بدول اخلليج لزيارة 

جناحنا باملعرض ومعرفة اجلديد والعروض اخلاصة.

الكويتي  أص����در الصن����دوق 
للتنمية الع����دد اجلديد من مجلة 
الصندوق، وهو عدد خاص عبارة 
عن عددين في عدد واحد برقم 65 
و66 )س����بتمبر � ديسمبر 2012(، 
ويفرد العدد ف����ي صفحاته لعدد 
التغطيات اإلعالمية اخلاصة  من 
أبرزها قي����ام الصندوق الكويتي 
بوصفه مديرا حلس����اب صندوق 
احلي����اة الكرمية بتق����دمي 5 منح 
بقيم����ة 23 مليون دوالر، لكل من 
اليمن وموزمبيق ومالي وتش����اد 
وجزر القمر، كما يبرز العدد ايضا 
جهود الكويت لدعم الدول النامية 
واألخرى، حي����ث جددت التزامها 
مبساعدة هذه الدول ودعم مسيرة 
التعاون املش����ترك وذلك من على 
منص����ة األمم املتحدة في أكثر من 
العدد الضوء  مناسبة. كما سلط 
على الرحلة الثالثة للطلبة املتفوقني 
التي نظمت ضمن مبادرة الصندوق 
الت����ي اطلقها في عام 2010، حيث 
أوفد الصندوق 24 طالبا وطالبة من 
املتفوقني بالثانوية في رحلة ثقافية 
وترفيهي����ة ذات وجهتني إحداهما 
للطالبات وهي تركي����ا والثانية 
للطلبة زاروا خاللها أوزبكستان، 
وقد تخلل الرحلة بوجهتيها زيارات 
ميدانية الى مشاريع تنموية في 
مجاالت متعددة يساهم الصندوق 

الكويتي في متويلها.
كما تناول العدد اجلديد ملجلة 
»الصن����دوق« جه����ود الصندوق 
الكويتي للتنمية في لبنان، حيث 
يتم حاليا تنفيذ العديد من املشاريع 
في اطار منحة دولة الكويت الى 

لبنان قيمتها 300 مليون دوالر.

الصندوق الكويتي 
أصدر العددين

 الـ 65 والـ 66
 من مجلة »الصندوق«

ترندا تنفرد بعرض مجموعة جديدة من
اللوحات الفنية وصناديق التخزين

أعلن���ت ش���ركة ترن���دا لألث���اث 
واملفروش���ات أكبر مع���رض لألثاث 
واملفروش���ات فى منطق���ة الضجيج 
عن وصول مجموعة جديدة ورائعة 
من اللوحات الفني���ة مت عرضها فى 
التابعة للش���ركة  الع���رض  صال���ة 
والت���ى تبل���غ مس���احتها 11000 م2  
مقس���مة على ثالث���ة أدوار تضم كل 
ما يحتاجه املنزل حتت س���قف واحد 
حيث يستطيع العميل احلصول على 
كل متطلبات���ه واحتياجاته من مكان 
واح���د فق���ط وهو ترن���دا دون عناء 
البح���ث والذهاب ال���ى أماكن كثيرة 
للحصول عل���ى ما يطلبه العميل مع 
ضمان الس���عر حيث أن أسعار ترندا 

تعتبر االقل فى السوق.
ومت توفي���ر تش���كيلة جدي���دة من 
اللوح���ات الفني���ة التى تلب���ى كافة 
األذواق والرغب���ات وألن طريق���ة 
الع���رض له���ا تأثير كبي���ر وتعتبر 
عنصرا هامًا لالقن���اع فقد مت عرض 
ه���ذه اللوح���ات بطريق���ة حديث���ة 
ومميزة مع وجود القدر املناسب من 
االضاءة بواس���طة فريق متخصص 
م���ن الفني���ن ومصصم���ى الديكور 

وهذا الفريق جاهز خلدمتكم وتقدمي 
املش���ورة ومس���اعدتكم فى اختيار 
الفنية .باالضافة  القطع واللوح���ات 
الى ذل���ك تتوف���ر تش���كيلة كبيرة 
التخزين  ومتنوعة م���ن صنادي���ق 
متتع���دة االس���تخدامات. كما أهتمت 
ترندا لالثاث و املفروش���ات باحبائنا 
االطف���ال ومت تخصvيص مس���احة 
للترفية وألعاب االطفال تتوفر فيها 
كل س���بل الراح���ة وامل���رح لالطفال 
لتكونوا مطمئنن على أطفالكم خالل 

جولة تسوقكم فى ترندا.
وللباحثن عن الهدوء و الراحة نرحب 
بهم فى مطعم وكافي���ة ترندا والذى 

يقدم الئح���ة طويل���ة ومتميزة من 
الوجبات الش���يهة والقيمة باالضافة 
الى املش���روبات الباردة والساخنة . 
وحتى نلبى كافة رغبات العمالء فى 
اى وقت من الي���وم مت تعديل أوقات 
العمل لتكون من الس���اعة التاس���عة 
صباحا حتى العاش���رة مس���اءًا دون 
انقط���اع من الس���بت ال���ى اخلميس 
وي���وم اجلمعة م���ن الثالث���ة عصرًا 
حتى العاش���رة مس���اءًا م���ع توافر 
خدمة التوصيل والتركيب على مدار 
االس���بوع وذلك كله حتى نكون على 
مس���توى ثقتك���م فى ترن���دا لألثاث 

واملفروشات.

أجمل المجالت العربية اآلن باألسواق

عبير أبو رجيلي:
كن ذكيا وتناول 
هذه األصناف 

المنحفة..!

د.هيلين ازاريان: 
نصائحي للحفاظ 
على بشرة 

حواء!

ألوان جديدة
لشفاه دافئة

بشرتك تنطق 
جاذبية وتشع 
جماال

طالت شعر حديثة 
وجذابة

د. أروى الشاعر: 
نسعى ليجدد 
الجسـم خالياه 

ذاتيـا

تسكن الصيف بأطيافها

النجم القطري محمد المرزوقي: 
لهذا السبب تفوقت »صوت 
الخليج«على باقي اإلذاعات..

لالشتراك: 24832098 24840680   

رندا سلمون.. 

The Voice
مارثون غنائي ساخن »يبرد« 
حرارة المشهد السياسي


