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هدايا مختارة من »هوم سنتر« للتعبير عن احلب واملشاعر اجلياشة جتاه أعظم إنسانة في الوجود
يضعن ج���ل اهتمامهن في 
إعداد أش���هى الوصفات، أو 
اللواتي يحرصن كل احلرص 
على نظافة منازلهن. وميكن 
االختي���ار من بني مجموعة 
الطهي  أواني  واس���عة من 
الفاخرة واألواني الزجاجية 
واملس���تلزمات األساس���ية 
لتحس���ني ديكور املنزل، أو 
حتى حلول التخزين الذكية 
الت���ي متت���از بتصاميمها 
اجلذاب���ة التي ترضي ذوق 
كل أم. التش���كيلة متوافرة 
في متاجر هوم س���نتر في 
الري والش���ويخ  منطق���ة 
واألوق���اف والفحيحي���ل، 
وقريبا في مجمع األڤنيوز 

� املرحلة 3.
للمزيد من املعلومات حول 
التصاميم واملنتجات، يرجى 
املوق���ع اإللكتروني:  زيارة 
www.homecentrestores.com/en 

اإلضاءة واللوحات اجلدارية 
اجلميلة الت���ي متثل هدايا 
مثالية لربات املنزل من ذوات 
الذوق الرفيع. ولدى »هوم 
س���نتر« قائمة متنوعة من 
الهداي���ا الفريدة التي تلبي 
الس���يدات،  مختلف أذواق 
س���واء األمه���ات اللوات���ي 

الفوانيس األنيقة، واملصابيح 
أو أكواب الشمع لتضيء بها 

يومها. 
وتوف���ر متاج���ر »هوم 
س���نتر« كل م���ا حتتاج���ه 
العائالت ملنزل أكثر إشراقا، 
ابتداء من األثاث وامل�فروشات 
املنزلية وليس انتهاء بأدوات 

حتتاج األم إلى أثاث مريح 
يتيح لها فرصة االستمتاع 
باجلل���وس واالس���ترخاء، 
وهو م���ا ميكن حتقيقه من 
خالل كرس���ي االس���ترخاء 
الفخم واجل���ذاب من »هوم 
سنتر«. كما ميكن االختيار 
من بني مجموعة واسعة من 

الطهي ذات األسعار املعقولة 
والتصاميم اجلذابة، وعبر 
عن احترامك الكبير لدور األم 
في املن���زل مع كوب القهوة 
اجل���ذاب واملطبوعة عليه 
 Her« عبارة صاحبة السمو
Highness«، ومع كل اجلهد 
اليوم،  الذي تبذله ط���وال 

اجلميل���ة املقطوعة حديثا 
ضمن مزهري���ة أنيقة. كما 
ميكن تق���دمي باق���ة زهور 
اصطناعي���ة تبقيه���ا على 
الطاولة بجانب س���ريرها، 
وميكن حتضير وجبة خفيفة 
ترضي ذوق األم باستخدام 
أواني  مجموعة منتقاة من 

ال يختلف اثنان على مكانة 
األم وقيمتها وعلو شأنها، 
فهي الش���معة الت���ي تنير 
املنزل بحنانها، وبوجودها 
املكان،  الفرح أرج���اء  يعم 
لذلك يحرص اجلميع كل عام 
على شراء الهدايا لتقدميها 
ألمهاتهم تعبيرا عن تقديرهم 
لعطائه���ن الذي ال ميكن أن 
يقدر بثم���ن. وقد حرصت 
»هوم س���نتر« على اختيار 
مجموعة من الهدايا املدروسة 
التي ميكن تقدميها لألم في 
هذه املناسبة إلشعارها مبدى 

أهميتها ومكانتها العالية:
ميكن استعادة ذكريات 
األسرة اجلميلة مع األم من 
خ���الل مجموعة منتقاة من 
إطارات الص���ور اجلميلة، 
للتعبي���ر عن مدى أهميتها 
ومكانتها العالية في القلب، 
ميكن تقدمي باقة من الزهور 

تنظمه شركة إكسبو تاج وترعاه فريحة األحمد

37 جهة مشاركة مبهرجان »أحبك يا أمي«

تقوم شركة اكس����بو تاج لتنظيم املعارض 
واملؤمترات وبرعاية ذهبية من ش����ركة كاليس 
مينوركينا لآليس كرمي، ومشاركة مستشفى عالية 
الدولي ونوفوالك من مجموعة الهاجري ومجلة 
براعم اإلميان ونادي كيرفز الصحي للس����يدات 
ببدء احتفاالت مهرجان »أحبك يا أمي«، برعاية 
رئيسة اجلمعية الكويتية لألسرة املثالية الشيخة 
فريح����ة األحمد خالل الفترة بني 22 و23 مارس 
اجلاري بفندق سفير الفنطاس، حيث سيكون 
املهرجان تظاهرة تهتم بكل ما حتتاجه األم من 
تقدير ورعاية وسيقدم لها أفضل التكرمي والهدايا 
واخلصومات من الكثير من اجلهات حيث يشارك 
أكثر من 37 جهة مثل )شركات األغذية وشركات 
األزياء واملعاهد الصحية واملستشفيات والبنوك 
ومراكز التجميل والصالونات وأيضا ش����ركات 
الس����يارات...الخ( ومن ضمن األنشطة حتفيز 
األطفال على صنع أجمل هدية ألمهاتهم ومسابقة 
طهي لألمهات على املسرح مع أوالدهن وتقدمي 
ش����هادات التقدير لألمهات املشاركات وستقوم 
الش����يخة فريحة األحمد بتكرمي جميع اجلهات 
املش����اركة من خالل حفل اخلتام لهذا املهرجان 
وهذا لقناعتها ودعمها الدائم ملكانة األم العظيمة 
في مجتمعنا ودعم وتشجيع لكل اجلهات التي 
تقوم عل����ى خدمة األم.  بدورها، صرحت املدير 
العام لش����ركة كاليس مينوركين����ا بدرية البدر 
جاسم اليعقوب بأنه سيتم عرض خدمات وسلع 
ومنتجات متنوعة من منتج »آيس كرمي« كاليس 
مينوركينا بأشكاله املتعددة من الفاكهة واملواد 
الطبيعية املفيدة للصحة العامة، كما س����نبادر 
بعرض جديد بتقدمي ألعاب األطفال مبا يساهم 
في حتقيق االستفادة املرجوة من هذا املنتج وذلك 
في إطار املسؤولية االجتماعية التي جتعلنا أكثر 
حرصا على احلضور خالل انشطة مهرجان األم 
الذي يجمع شريحة كبيرة من أفراد املجتمع حتقيقا 
لنشر مفاهيم اخلدمات واملنتجات الصحية والتي 
عمادها العناصر الطبيعية وتهدف مؤسستنا إلى 
تكرمي املرأة واألم وإرسال رسالة اجتماعية تتمثل 
في حرص املؤسسة الدائم على تكرمي موظفيها 
وعمالئها بهذه املناس����بات السعيدة وإبراز دور 
األم واملرأة في حياتنا ونتطلع دوما إلى حتقيق 
وإب����راز قصص جناح املرأة واألم ومس����اعدتها 
على ترجمة أفكارها إلى واقع ملموس من خالل 
عملها الذي يعتبر ركنا أساسيا وجوهريا لنجاح 

املجتمع.
احلمد هلل املجتمع الكويتي مجتمع مس���لم 
وقد أكرم اهلل تعالى املرأة بنتا وأما وزوجة ومن 
هذا املنطلق نستطيع القول ان غالبية املواطنني 
يولون امل���رأة واألم العناية واالهتمام الذي هو 
واجب عليهم، ولكن ال يخفى على أحد أن مشاغل 
احلي���اة كثيرة وتأخذ منا معظم الوقت، وتعمل 
مؤسستنا على املساهمة في جناح املرأة واألمهات 
ومساعدتهن في حتقيق أعمالهن من خالل اخلدمات 

املتكاملة التي نقدمها.
كما صرحت مدير التس���ويق في مستشفى 
عالية الدولي منة اهلل فرج: كأحد الرواد في تقدمي 
اخلدمات الصحية، سيقدم مستشفى عالية الدولي 
العديد من اخلدمات الطبي���ة التي تخص املرأة 
خالل املعرض مثل فحص نضارة البشرة، فحص 
هشاشة العظام، استشارات متعلقة بالوزن املثالي 
واستشارات جتميل مجانية والعديد من العروض 
التي تهم املرأة ودائما نهدف الى مشاركة املرأة واألم 
في مثل هذه املناسبة تقديرا لدورها وجهودها، 
لقد قدم املجتمع الكويتي الدعم الكبير للمرأة في 
جميع املجاالت اإلعالمية، الصحية، التعليمية، 
السياسية وغيرها الكثير. فالعديد من السيدات 
يشغلن مناصب في غاية األهمية في الدولة، ورغم 
األعباء واملسؤوليات األسرية التي تترتب على 
املرأة، فإنها اثبتت كفاءتها ولقد ساهم مستشفى 
عالية الدولي في رفع مستوى اخلدمات الصحية 
في الكويت ولم يقتصر دعمه للمرأة فقط ولكن 
للمجتمع ككل حيث ان املستش���فى يقدم جميع 
اخلدمات الصحية بجميع أقسامه طبقا للمعايير 
العاملية في األداء الصحي واجلودة. ونحن منلك 
قسما ألمراض النس���اء والوالدة ووحدة اطفال 
أنابيب احد اهم األقسام واكثرها متيزا في الكويت 
حتت إش���راف د.عالية الفضلي استشاري نساء 
ووالدة وعقم وأطفال األنابيب صاحبة ما يزيد 
على 30 عاما خبرة في املجال واحد الرواد الذين 
حققوا العديد من االجنازات في حتسني مستوى 

اخلدمات الطبية املتعلقة بالنساء والتوليد والعقم 
في الكويت واخلليج.

وكذلك أكدت مسؤولة تنسيق البرامج واألنشطة 
مبجلة براعم اإلميان في وزارة األوقاف والشؤون 
اإلسالمية سلمى امليمني انه سيتم عرض العدد 
اجلديد م���ن مجالت براعم اإلمي���ان وإصدارات 
براعم اإلميان كاملجموعة الش���عرية واملجموعة 
القصصية اخلاصة بالطفل ودفتر تلوين خاص 
بالفن اإلس���المي، وكلها اصدارات خاصة مبجلة 
براعم اإلميان. مجلة براع���م اإلميان دائما تهتم 
بالتواجد في األنش���طة التي تقام للطفل بشكل 
خاص وذلك لتوصيل مجالت براعم اإلميان إليه 
انطالقا من أهدافنا اخلاصة بخلق طفل قارئ مهتم 
بالثقافة، ونحبب له القراءة من خالل األنشطة 
املس���اعدة كورش رسم ومشغوالت يدوية التي 
نقيمها بني فترة وأخرى من خالل أنشطة مجتمعية 
في املناسبات املختلفة، ونهدف من املشاركة إلى 
ايصال مجلتنا ليد الطفل وتعريف أولياء األمور 
بطبيعة أنشطة براعم اإلميان ودورها في تثقيف 
الطفل. ونرى حاليا تطور ومتيز املجتمع بوجود 
مراكز كثيرة تهتم بالطفل واملرأة، ووجود أندية 
ومراكز للطفل على مدار الس���نة لش���غل اوقات 
الطفل وتقدمي املفيد له، وكوزارة األوقاف سباقة 
لهذا األمر كوجود مراكز القارئ الصغير والسراج 
املنير الذي تقوم بدور رائد في تبني الطفل وشغله 
فيم���ا ينفع. مجلة براع���م اإلميان تصدر عددها 
املميز بشكل شهري نسخته الورقية وااللكترونية 
على موقع مجلة الوعي اإلسالمي حتى يتسنى 
للجميع تصفحها واالطالع عليها، كما تقوم املجلة 
بزيارات دورية للمدارس واملشاركة في انشطتهم 
وتعريف األطفال على املجلة وأبوابها املتنوعة، 
وما تقدمه من تنوع مميز في إش���باع اجلوانب 
املختلفة للقارئ الصغير، فنطرحها برس���ومات 
ش���يقة تش���جع على القراءة، كذلك نقوم بعمل 
مهرجانات باملناس���بات كاألعياد الوطنية وفي 
رمضان لتجميع األطفال وعمل أنش���طة ممتعة 
لهم. كذلك فإن مجلة براعم اإلميان لها مشاركات 
دولية في املؤمترات وامللتقيات اخلاصة بالطفل 

التي تقام في الدول العربية. 
من جهتها قالت س���لمى خريش مدير منطقة 
بنادي كيرفز الصحي للسيدات ان نادي كيرفز 
يش���تهر عامليا بش���عاره املعروف »ال رجال وال 
أدوات تبرج وال مراي���ا« الذي يتبعه في جميع 
فروعه، ضامنا شعور منتسباته بالراحة واألمان 
والتحفيز لتحقيق أهدافهن، فهو يتسلح مبركزه 
اخلاص املجهز بآالت هيدروليكية فريدة تساعد 
عل���ى إمتام دورة متارين ش���املة في 30 دقيقة 
تضمن حتقيق نتائج مذهلة. الفرصة أمام النساء 
الستكشاف نوع جديد من متارين اللياقة البدنية، 
وخسارة الوزن في وقت قليل، وفي محيط مريح 
مليء باإللهام والتشجيع. ونرى املجتمع الكويتي 
في تقدم ملحوظ، ونوفر التوعية واخليارات في 

الكويت في تطور مستمر.
كما صرح إسالم مشالي املدير اإلقليمي للكويت 
منتج نوفاالك بأننا س���نقوم بعرض نوفاالك 3 
املدعم باالوميغا 3 و-6 وباحلديد، وحليب النمو 
املخصص لألطفال من عمر السنة وما فوق خالل 
مهرجان األم وتهدف مش���اركة نوفاالك في هذا 
البرنامج إلى: أوال معاي���دة األمهات الكويتيات 
على طريقتها، وس���تقدم نوفاالك هدية تثقيفية 
لألوالد وثانيا س���تعطي نصائح تتعلق بتغذية 
ومنو وصحة األطفال من خالل اخصائيني في هذا 
املجال، وسيكون طاقم نوفاالك جاهزا لإلجابة عن 
جميع أسئلة األمهات في مختلف املجاالت )النمو 
اجلسدي، التغذية، ساعة النوم، التربية، مشاكل 

الهضم، وغيرها(. 
إن املجتم���ع الكويتي يحتضن األم الكويتية 
خاصة في هذا املهرجان حني مينحها حرية التعبير 
عن سعادتها باملشاركة مع أطفالها، نوفاالك كانت 
ولم تزل حتى اآلن إلى جانب األمهات عندما توفر 
لهن راحة البال واحلماية ألوالدها ولغذاء متكامل 
من خالل محاضرات لألمهات تقام في بلدان الشرق 
األوس���ط خاصة في الكويت، باإلضافة إلى ذلك 
نوفاالك موجودة على الفيسبوك واملسؤولة عن 
هذه الصفحة هي اخصائية تغذية مجازة من لبنان، 
تقدم يوميا إرش���ادات ونصائح تتعلق بتغذية 
األطفال من عمر الوالدة وحتى العشر سنوات، 
واخصائي���ة التغذية جاه���زة لإلجابة مبحادثة 

مباشرة مع األمهات ب� »حتدث مع نتالي«.

سلمى امليمني إسالم مشالي منة اهلل فرج

بالتعاون مع فندق ريجنسي

مستشفى السيف يوفر خدمة تنظيم حفالت االستقبال 
وتأمني الوجبات اليومية ألجنحة كبار الشخصيات

ماكدونالدز الكويت تشارك بتقدمي أكبر فطور في العالم

تشكيلة 2013 من »cotton shop« لدى مركز النصر الرياضي

للش���ركة املتح���دة للخدمات 
الطبي���ة واحلائز على جائزة 
افضل مستش���فى في الشرق 
 Hospital Build االوسط من قبل
Middle East، وهو الوحيد في 
الذي يضم  القطاع اخل���اص 
احدث غرف العمليات في العالم 
OR1 باالضاف���ة الى انه يضم 
مجموعة من العيادات الداخلية 
واخلارجية، وميتاز بأن لديه 
اول مركز في القطاع اخلاص 
جلراحة الوجه والفم والفكني 
واالسنان واول وحدة جلراحة 

االورام، فضال عن جراحة العظام 
والعم���ود الفق���ري وجراحة 
االطف���ال واملناظي���ر ووحدة 
االشعة التداخلية والقسطرة، 
كما يضم اقساما اخرى وهي 
املسالك البولية والعقم والنساء 
والوالدة واالشعة التشخيصية 
وغيرها، ويتميز بتقدميه خدمة 
عالج حاالت الطوارئ احلرجة 
للبالغني واالطفال، ويستقطب 
مجموع���ة منتقاة من االطباء 
احملترفني ف���ي مجاالتهم كما 

يوفر احدث االجهزة الطبية.

عبدالغني، املدير التنفيذي 
اإلقليمي لشركة ماكدونالدز 
الشرق األوسط وأفريقيا: 
الفطور  »تعتبر وجب����ات 
م����ن أكبر قطاع����ات أعمال 
ماكدونال����دز، ونحن نرى 
أن الفرص����ة متاحة أمامنا 
ف����ي  لتوس����عة حصتن����ا 
أسواق دول مجلس التعاون 
اخلليجي عبر هذه املناسبة 
اخلاصة بوجب����ة الفطور، 
وله����ذا تس����تمر العروض 
الترويجية عل����ى وجبات 
الفترة حتى  الفطور خالل 

نهاية العام 2013«.
تعتب����ر ساندويش����ات 
م����اك ماف����ن بالبيض من 
الوجبات الرائعة احملضرة 
من البيض الطازج وشرائح 
الدجاج واجلبنة ذات اجلودة 
العالية، وقد مت إطالقها للمرة 
األولى في الواليات املتحدة 
عام 1971، وشهدت من ذلك 
احل����ني ارتفاع����ا في حجم 
مبيع����ات مختلف أصنافها 
حول العالم لتتجاوز عتبة 

1.2 مليار سنويا.

وتعتب����ر »ماكدونالدز« 
الش����ركة الرائدة عامليا في 
قطاع الوجبات السريعة، 
حي����ث متلك أكث����ر من 34 
ألف مطع����م تقدم خدماتها 
كل ي����وم إل����ى 69 مليون 
عميل في 121 دولة. وتشتمل 
منتجات الشركة على مواد 
عالية اجلودة من مجموعات 
الطعام األربع األساس����ية 
مبا يضمن احلصول على 
وجبة متوازنة صحيا، حيث 
تضم العديد من الڤيتامينات 
الضرورية واملواد املعدنية 
املواد املغذية.  وغيرها من 
كما تلتزم الشركة بشكل تام 
باجلودة واخلدمة املتميزة 
والنظافة والقيمة املضافة 
في كل جان����ب من جوانب 

عملياتها.
وتدير شركة املعوشرجي 
الغذائي����ة سلس����لة أفرع 
ماكدونالدز في الكويت والتي 
يبلغ عددها احلالي 68 فرعا 
داخل الكويت والتي توسعت 
منذ افتتاح أول فرع لها في 

يونيو 1994.

الش����ورتات والتيش����رتات 
والقمصان وبأل����وان فرحة 
وبصور ورس����ومات مرحة 
محببة لدى األطفال.  اجلدير 
 cotton« بالذكر ان تش����كيلة

shop« متواجدة اآلن في معظم 
الرياضي  النصر  افرع مركز 
»الري � العدساني � العقيلة 
� البرج االخضر الفحيحيل � 

الناصر مول اجلهراء«.

الرئي���س  ه���ذا، واش���ار 
التنفيذي ملستش���فى السيف 
د.يوسف ابوظهر في تصريح 
له ان ادارة املستشفى في اطار 
املتواصلة  خططها وجهودها 
واملستمرة لتقدمي اعلى معايير 
الطبية، تسعى دائما  اخلدمة 
لدعم وتعزيز هذه اخلدمات مبا 
يسهم في سرعة متاثل املرضى 
للشفاء وحثهم على احلفاظ 

واالهتمام الكامل بصحتهم.
يذكر ان مستشفى السيف 
التابعة  هو احد املستشفيات 

جورج خ����وام � مدير إدارة 
التسويق »نسعى من خالل 
هذه احلملة الرائدة لتعريف 
عمالئنا بوجبات الفطور ذات 
القيمة املناسبة التي تقدمها 
لهم »ماكدونالدز« لبدء يومهم 
بحيوية ونش����اط. ولهذا، 
نعتبر »يوم فطورنا سوا« 
الذي تنظم����ه ماكدونالدز 
يوم 18 مارس شهادة حية 
على متيز عالمتنا التجارية 

العاملية«.
وب����دوره قال يوس����ف 

األرجواني والبرتقالي واالحمر 
الف����احت والداكن الى الوردي 
واألزرق الف����احت. أما ما مييز 
األلبسة الوالدية لصيف 2013 
املتنوعة من  التشكيلة  فهي 

ضم���ن س���عيه املتواصل 
لتوفير افضل وارقى اخلدمات 
الطبية، قام مستشفى السيف 
وبالتعاون مع فندق ريجنسي 
باع���داد قائمة جديدة الطعمة 
املرض���ى من اش���هى واطيب 
املأك���والت الصحي���ة ووفق 
معايير عاملية لضمان اجلودة، 
كما يفخر مستش���فى السيف 
والول مرة بتقدمي خدمة تنظيم 
حفالت االستقبال لالمهات اجلدد 
مبا يتناسب مع جميع االذواق 
ويرضي جميع االحتياجات، 
ولضمان الراحة والرفاهية مت 
تخصيص قاعدة مجهزة بأحدث 
وافخم االثاث واملفروشات في 
الطابق التاسع عشر لتنظيم 
حفالت االستقبال تتسع الكثر 
من 50 شخصا مع توفير خدمة 
فندقية ممي���زة لتلبية جميع 

احتياجات الضيوف.
كما تتضم���ن قائمة حفل 
االستقبال تقدمي 3 اختيارات 
من العروض على حسب رغبة 
االم لنتيح له���ا فرصة اقامة 
حفل االستقبال الذي حلمت به 
الستقبال مولودها اجلديد مع 
جميع افراد العائلة واالصدقاء 

في جو اسري مريح.

تقدم ماكدونالدز الكويت 
50 ألف ساندويش ماك مافن 
بالبيض مجانية لعمالئها في 
التي تقدم  جميع مطاعمها 
وجبة الفط����ور أثناء فترة 
الساعة 6  الفطور )أي من 
صباحا وحتى الس����اعة 10 
صباحا( في 18 مارس 2013، 
لتنضم بذلك إلى 5 آالف من 
مطاعم ماكدونالدز في آسيا 
والشرق األوسط وأفريقيا، 
وذلك في إطار حملة »يوم 
فطورنا سوا« التي أطلقتها 

ماكدونالدز.
ومن شأن العدد الكبير 
م����ن مطاع����م ماكدونالدز 
املش����اركة ف����ي احلملة أن 
يس����تقطب أع����دادا كبيرة 
من املشاركني، حيث تشير 
التوقعات الى أن هذا اليوم 
سيشهد تقدمي ساندويشات 
الفطور املجانية ألكثر من 5 
ماليني من عمالء ماكدونالدز 
في آسيا والشرق األوسط 
وأفريقي����ا وم����ن ضمنهم 

عمالؤها في الكويت.
املناس����بة قال  وبه����ذه 

أعلن مركز النصر الرياضي 
عن وصول تشكيلة متنوعة 
 »cotton shop« م����ن مارك����ة
املختصة مبالبس االطفال من 
االوالد والبنات. وتأتي هذه 
التشكيلة لهذا الصيف لترضي 
أذواق جميع افراد العائلة عند 
اقتنائه����م البنائه����م مالبس 
املوسم اجلديد، مالبس تتميز 
باحليوية وباخلفة واالناقة 
التي تبشر مبوسم الصيف 
وتعكس األجواء املنعشة مع 
مجموعة متنوعة من التصاميم 
املتمي����زة واحلديثة املواكبة 
الح����دث صيح����ات املوضة 
العاملية. وتتمتع التش����كيلة 
املخصصة البنات بأناقة رائعة، 
فتأتي القطع م����ن البلوزات 
واجلنزات والفساتني القصيرة 
والبنطلونات الضيقة، حيث 
بأل����وان تتراوح بني  تتميز 


