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 TGI »أعلنت سلسلة مطاعم »تي جي آي فرايديز
Fridays الرائدة في املنطقة والعالم عن افتتاحها 
فرعا جديدا لها في مجمع أرابيال مبدينة الكويت، 
ليص����ل عدد فروعها املفتوحة هناك إلى 10 أفرع 

تغطي كل املناطق الرئيسية. 
وبعد افتتاح الفرع اجلديد، اصبحت الكويت 

أول مدينة على مستوى الشرق األوسط تضم 10 
أفرع لهذه العالمة التجارية التي تواصل انتشارها 
في مختلف مدن املنطقة. ونظرا ألهمية اخلطوة، 
حرص على حضور احلدث حشد من ممثلي وسائل 
اإلعالم واملدونني. وكانت سلس����لة مطاعم »تي 
جي آي فرايديز« ذات الشعبية الواسعة، والتي 

تنتمي إلى مجموعة أمريكانا قد اختارت مجمع 
أرابيال في مدين����ة الكويت كونه يعد من أحدث 
وجهات التسوق والترفيه التي تقصدها العائالت 
في الكويت لقضاء أوقات ممتعة واالس����تمتاع 

باألنشطة املسلية.
وسيوفر الفرع اجلديد لعمالئه مجموعة من 

األصناف اللذيذة التي اشتهرت بها فروع السلسلة، 
وخاصة شطائر البرغر واملشروبات الفريدة إلى 
جانب عدد كبير على الئحتها التي أضافت إليها 
ما يزيد على 30 صنفا جديدا في اآلونة األخيرة. 
ويتيح الفرع لضيوف تناول ما يش����تهونه من 
الوجبات التي متتاز بأحجامها السخية في أجواء 

رائعة داخل املطعم.
يشار إلى ان املجموعة تعد اليوم واحدة من 
سالسل املطاعم الرائدة في املنطقة، حيث متتلك 
شبكة تضم 46 مطعما موزعة في مصر واألردن 
والبحرين وعمان والكويت وقطر واململكة العربية 

السعودية ودولة اإلمارات العربية املتحدة.

وترميم التشوهات الناجمة 
ع����ن احل����روق واحلوادث 
باإلضافة ال����ى جراحة اليد 

وعالج العيوب اخللقية 
وعبر د.أمين أبو املكارم 
عن سعادته وارتياحه الكبير 
للزيارات السابقة التي اتسمت 
بالنجاح والتقدير من املجتمع 
الكويتي وذلك النه مجتمع 
يتطلع دائما ملا هو جديد في 

مجال التجميل .
وخالل هذه الفترة سيقوم 
أبو املكارم بفحص  د.أمين 
العديد من املرضى واملراجعني 
للمستشفى و اجراء عدد من 
العمليات اجلراحية التي مت 
الترتي����ب لها م����ن الزيارة 

السابقة.

ضمن برنامج األطباء الزائرين

مستشفى الراشد يستضيف استشاري جراحة 
التجميل د.أمين أبو املكارم حتى 7 اجلاري

يس����تضيف مستشفى 
الراشد )الرائد األول لرعاية 
أبواملكارم  العائلة( د.أمين 
استشاري جراحة التجميل 
في الفترة من 3 أكتوبر حتى 
7 أكتوبر، وذلك ضمن برنامج 
األطباء الزائرين الذي يتميز 
الراشد وذلك  به مستشفى 
لتقدمي كل ما هو جديد وآمن 

في جراحات التجميل.
املكارم  أب����و  ود.أمي����ن 
استشاري جراحة التجميل 
ومتخص����ص ف����ي عمليات 
تصغي����ر وتكبي����ر واعادة 
الدهون،  الثدي، شفط  بناء 
ش����د البطن، نحت اجلسم، 
عملي����ات جتمي����ل األنف، 
الوجه، جراحات عالج   د.أمين أبو املكارم شد 

»كيدزانيا« حتتفل بالتعاون املستمر مع »التربية« واملؤسسات التربوية

التعليمي����ة الت����ي نرمي من 
إلى من����ح األطفال  خالله����ا 
بيئة تعليمية فريدة جتمع 
بني التعلم واملرح وتزودهم 
مبهارات عملية تس����اعدهم 
على اإلس����هام في بناء عالم 

أفضل«.
وتخلل احلفل مقطع ڤيديو 
عرض أهم إجنازات كيدزانيا 
التعليمية، والبرامج املختلفة 
الت����ي أطلقتها خالل العامني 
املاضيني بالتعاون مع وزارة 
التربية واملؤسسات التربوية، 
مثل برنامج أطفال من أجل 
عالم أخضر الس����نوي الذي 
يعلم األطف����ال أهمية إعادة 
التدوير وطرق احلفاظ على 
البيئي����ة. كما صور  املوارد 

الڤيديو رحل����ة الطالب إلى 
كيدزانيا، وإج����راءات األمن 
والس����المة الت����ي تتخذه����ا 
الط����الب خالل  الس����تقبال 
رحالتهم املدرسية، بدءا من 
حلظة استقبال الطالب لدى 
وصولهم إلى مجمع األڤنيوز، 
وانتهاء مبغادرتهم من مكتب 

اخلروج اخلاص باملدينة.
واختت����م احلفل بش����كر 
جميع الضيوف من املؤسسات 
الذين ساهموا في  التربوية 
دعم رحلة كيدزانيا التعليمية، 
واختصت كيدزانيا بش����كر 
خاص لوزارة التربية وممثليها 
عل����ى جمي����ع جهودهم في 
التعاون مع كيدزانيا، ودعم 

سائر أنشتطها التعليمية.

التربية من����ى الفريح وعبد 
اهلل البصري مدير عام اإلدارة 

العامة للتعليم اخلاص. 
وقد احتفى نائب رئيس 
قطاع الترفيه والتسلية في 
شركة محمد حمود الشايع، 
فيرناندو ميدروا، بالشراكة 
املستمرة بني كيدزانيا وقطاع 
التربية في الكويت، بالقول: 
»نود أن نشكر جميع شركائنا 
الس����ادة ممثلي  التربويني، 
وزارة التربية واإلدارة العامة 
للتعلي����م اخل����اص والعام، 
وممثلي املدارس احلاضرين 
بيننا اليوم، الذين كانوا من 
أكبر الداعمني لنا منذ تأسيسنا 
في العام 2013.« مضيفا: »لقد 
شاركتمونا رسالتنا وأهدافنا 

الكويت،  نظمت كيدزانيا 
النموذجية  مدينة األطف����ال 
املصغرة للتعليم الترفيهي، 
حف����ل تك����رمي لش����ركائها 
التربويني من وزارة التربية 
ش����مل كبار الشخصيات من 
اإلدارة العامة للتعليم اخلاص 
والع����ام، وممثل����ي عدد من 
املدارس في الكويت، تقديرا 
جلهودهم املتواصلة في دعم 
أهداف كيدزانيا التعليمية. 

وحض����ر احلف����ل العديد 
م����ن كبار الش����خصيات من 
مختلف املؤسسات التربوية 
ومن ضمنهم الوكيل املساعد 
للتنمية التربوية واألنشطة 
بوزارة التربية فيصل املقصيد 
وضيفة الش����رف من وزارة 

جانب من التكرمياحلضور خالل احلفل

متوافرة لدى روائع جنيڤ للساعات

FENDI TIMEPIECES تعزز خاصية التغيير 
حسب الطلب من خالل ساعة SELLERIA اجلديدة

السويس����رية في ساعة فريدة 
ترضي كل األذواق وتلبي جميع 
الرغبات. وبفضل مجموعتها 
األنيقة املكونة من 22 س����وارا 
والتي تتماش����ى م����ن 13 علبة 
SELLERIA ، فإنها تتيح تشكيل 
مجموعات أنيقة تضم 286 حتفة 

إبداعية. 
ويتم تصميم كل سوار في 
ورش FENDI الشهيرة من خامات 
 FENDI فاخرة: جل����د العجول
CUOIO ROMANO ، وكذل����ك 
جلود اإليجوانا املذهلة وجلود 

التماسيح الطبيعية. 
ويتم املزج بني دقة الصنع 
ومستوى اجلودة الفائق البتكار 
تشكيالت ألوان فريدة، ومبجرد 
تغيير وضعية اظهر علبة الساعة 
وتثبيته في مكانه يتم احلصول 

على اطاللة جديدة تتجلى فيها 
سمات املرح والعصرية والطابع 

الرياضي املتميز. 
ودخلت دار املوضة اإليطالية 
الفاخرة FENDI، والتي ترجع 
أصولها إلى ع����ام 1988، ومنذ 
 FENDI ذل����ك احل����ني كش����فت
TIMEPIECES عن بعض أروع 
وأبرز تصاميم س����اعات اليد 
للراجل والنساء، حيث جتمع 
بني ال����ذوق اإليطال����ي الرفيع 
ودقة الصناعة السويس����رية، 
مع التركيز بوجه خاص على 
فخامة امل����واد واأللوان، جميع 
 FENDI TIMEPIECES ساعات
مصنوعة في سويسرا. متوافرة 
لدى روائع جنيڤ للس����اعات 
»جنيڤ جاليري« مجمع ليلى 

جاليري 22215804.

ومن خالل تشكيالت األلوان 
اجلريئة وأف����كار املزج األنيقة 
بني اخلام����ات الثمينة، جتمع 
أساور SELLERIA اجلديدة بني 
أدق تفاصيل احلرفة اإليطالية 
ومقومات صناعة الس����اعات 

 FENDI TIMEPIECES حولت
ساعة اليد التي تزين معصم 
قطعة  إل��ى  األنيقة  السيدة 
اكسسوار فاخرة قابلة للتغيير 
ح��س��ب ال��ط��ل��ب م���ع س��اع��ة 

SELLERIA اجلديدة. 
التزاما بأصول الدار الرومانية 
»Roamn Maison« التي تهدف إلى 
االرتقاء بالقدرة اإلبداعية للمرأة 
العصرية من خالل اللمس����ات 
الشخصية واألفكار الذكية التي 
تتماشى مع رغبات كل سيدة، 
 FENDI TIMEPIECES ابتكرت
مجموعة فريدة مكونة من 22 
سوارا ميكن تغييرها بسهولة، 
وهو ما يضفي املزيد من األناقة 
 SELLERIA واجلمال على ساعة
لتتحول إلى قطعة اكسسوار في 

غاية اإلبداع.

»تي جي آي فرايديز« تفتتح
فرعاً جديداً في مجمع أرابيال

مطعم السبعينيات للتجهيزات الغذائية 
يفتتح فرعه الرابع باجلابرية

أي مكان فضال عن امتالك 
الشركة مطبخا مركزيا على 
العاملية  أحدث املواصفات 
التي تتوافر فيها  املمتازة 

كل املتطلبات الصحية.

والتربية وجامعة الكويت 
باإلضافة إلى حصولها على 

شهادات اجلودة العاملية.
وأضافت شركة مطعم 
الس���بعينيات أن الشركة 
تربعت على قيادة السوق 
في مجال عملها خاصة مع 
النمو املتزايد في القطاعني 
احلكومي واخلاص، موضحا 
أن هذا التميز جاء اعتمادا 
على ما متتلكه الشركة من 
بنية حتتية حديثة ومتكاملة 
بداية من أسطولها الهائل من 
املركبات املجهزة لنقل املواد 
الغذائية وكذلك املواد عالية 
احلساسية إلى العمالء في 

أعلنت ش���ركة مطعم 
السبعينيات للتجهيزات 
الغذائية عن افتتاح فرعه 
الراب���ع مبنطقة اجلابرية 
بعد سلس���لة فروعها في 
سلسل اجلهراء والفحيحيل 
ومنطقة مشرف بإشراف 
طاقم طبخ من أفضل وأشهر 
الكويتي  طهاة في املطبخ 
األصيل من حيث اجلودة 
الذي ال  والطعم وامل���ذاق 

يتكرر.
وأعلنت ش���ركة مطعم 
السبعينيات بأنه ستقدم 
البوفيه���ات  أن���واع  كل 
الغذائي���ة  والتجهي���زات 
لكل احلفالت واملناسبات 
املختلفة، حيث انها تستطيع 
الرغبات في  تلبية تل���ك 
أوقات قصيرة، مضيفة ان 
شركة مطعم السبعينيات 
للتجهيزات الغذائية واحدة 
من الشركات الرائدة في هذا 
املجال ومتكنت من كسب 
ثقة عمالئها منذ أن أنشئت 
وبالتطور املستمر حصلت 
الكثير من  الش���ركة على 
العقود مع جهات مرموقة 
فريق عمل مطعم السبيعنياتمنه���ا وزارات الصح���ة 


