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ضمن عروضه خالل الشهر الفضيل

للصحة والسالمة واألمن والبيئة.. للعام الثاني على التوالي

ميس الغامن سفري يقدّم قائمة رمضانية جديدة

»مارينا الكويت« يحتفي بحلول شهر رمضان املبارك

يستعد مطعم ميس الغامن 
سفري الستقبال الشهر الفضيل 
بقائمة رمضانية جديدة تتوافر 
فيهــا تشــكيلة متنوعــة من 

االختيارات اجلديدة لزبائنه.
حتتوي القائمة اجلديدة على 
بوكس إفطار رمضان وكومبو 
رمضان العائلي باإلضافة إلى 
أصنــاف حلويــات رمضانية 
جديــدة، حيــث يتيــح ميس 
الغامن سفري للزبائن اختيار 
طبق اإلفطار اليومي من القائمة 
اليوميــة أو اختيــار طبقهــم 
الرئيســي املفضل من القائمة 
وعنــد حتويلهــا إلــى بوكس 
إفطــار تتم إضافــة اختيارات 
شهية من املقبالت والسلطات 
باإلضافة إلى التحالية والفاكهة 
واملشروب الرمضاني املفضل.
أما عرض كومبو رمضان 
العائلي فيحتوي على 4 أصناف 
من شوربة الدجاج أو العدس 
وتشكيلة من املقبالت اللبنانية 
الرائعة واملعدة خصيصا في 

يحتفــي فنــدق »مارينــا 
الكويت« بقدوم شهر رمضان 
املبارك متقدما للزوار وعائالتهم 
بأطيــب التبريكات واألمنيات 
بهذه املناسبة الكرمية، ويرحب 
بهم مع تشــكيلة واســعة من 
األطباق الرمضانية الشــهية 
على وجبتي اإلفطار والغبقة 

خالل الشهر الفضيل.
وتضم األطباق الرمضانية 
خيــارات متنوعة من األطباق 
العربيــة والعاملية جتعل من 
الفندق مقصدا مثاليا للعائالت 
واألصدقــاء الراغبــن بقضاء 
أوقات رائعة معا واالستمتاع 
بتناول وجبتي اإلفطار والغبقة، 
ضمن أجواء رمضانية تقليدية 
وذات طابع شــرقي أصيل في 

مطاعم الفندق.
ومن بن مجموعة املطاعم 

أســياخ شــيش طاووق مع ١ 
عرايس اللحم الشهية وكذلك 
يقــدم هــذا العــرض للزبون 
اختيارات من اإلضافات سواء 
كبدة الدجاج املقلية أو جوانح 
الدجاج املقليــة باإلضافة إلى 
اختيارك مــن البطاطا املقلية 
أو األرز البسمتي بالزعفران، 
يقدم مع هذه الوجبة حلويات 
رمضانية مشــكلة مــع التمر 
ومشروبات رمضان سواء قمر 

مطبخ ميس الغامن سفري، حيث 
اجلودة واالتقان في حتضير 
وإعداد املازات الشهية والصحية 
بنفس الوقت كاحلمص واملتبل 
واملعجنات املشكلة، باإلضافة 
إلــى تشــكيلة من الســلطات 
الطازجــة كســلطة الفتــوش 
الغنيــة وســلطة اجلرجيــر 
الطازجة، كذلك حتتوي الوجبة 
على مشويات اللحم والدجاج، 
حيث يقدم 8 أسياخ كباب و4 

طوال رمضان.
وبالنســبة للمجموعــات 
األكبــر مــن األفــراد الراغبن 
بتجربة إفطار فريدة وتنظيم 
فعاليات ومناسبات للشركات، 
يقدم »مســرح وصالة سلوى 
صبــاح األحمــد« مكانا مثاليا 

لذلك.
ويحضــر فريق مــن أمهر 
الطهاة في الفندق تشكيلة من 
أشــهى األطباق ترضي جميع 
األذواق. وتقــدم البوفيهــات 
الرمضانيــة ومنصات الطهي 
احلية أشهى املأكوالت والعصائر 
الرمضانية التي تروي عطش 
الصائم مثل اجلالب، والعرق 
ســوس، وقمر الدين، والتمر 

الهندي.
وبهذه املناسبة، قال نبيل 
حمود مدير عام فندق »مارينا« 

الفاخــرة التي توفــر خيارات 
 »Atlantis« عديدة لإلفطار، يقدم
بوفيه إفطار فاخر يشمل أطباقا 
عربيــة وعامليــة وتشــكيلة 

متنوعة من احللويات. 
أما مطعم »Six Palms« فيقدم 
تشــكيلة لذيذة مــن األطباق 
في بوفيه الســحور والغبقة 
بخيمة »قمر املارينا«، لتكون 
بذلك اخليــار املفضل لتناول 
الطعــام ضمن أجواء الشــهر 
الفضيل املميــزة. ومت جتهيز 
اخليمة بشكل كامل الستضافة 
املجموعات والشركات بقدرة 
استيعابية تصل إلى ٢٠٠ ضيف 
في نفــس الوقت، مبا يجعلها 
الوجهة املثالية لتناول الطعام 
خالل الشــهر املبارك. وترعى 
اخلطوط اجلوية الفرنسية - 
كيه إل إم خيمة »قمر املارينا« 

الدين أو لنب.
ميس الغامن احلائز على عدة 
جوائز تقديرية، مينح الذواقة 
جتربة جديدة وفريدة بحيث 
يتشارك األهل واألصدقاء متعة 
تذوق أشــهى وأطيب األطباق 
املتنوعة بأسعار استثنائية في 
أي مكان وفــي أي وقت حتت 
شــعار »أقرب وأطيب.. أينما 

كنت«.
لالســتمتاع بهــذا العرض 
أينما كنت أو لالستفســار ما 
عليك سوى االتصال على اخلط 
الســاخن أو عن طريق موقع 
طلبات اإللكتروني وســيقوم 
ميس الغامن سفري بتوصيله 
إليــك أو ميكنكــم احلضــور 
الستالمه شــخصيا من أقرب 
فرع لك في بنيد القار - الساملية 
- الشويخ - الفنطاس أو من 
أحدث فروعنا في حولي بجانب 
نــادي القادســية الرياضــي، 
متمنــن لكم صيامــا مقبوال، 

وكل عام وأنتم بخير.

الكويت: »يعد شــهر رمضان 
املبارك مناسبة خاصة لالحتفاء 
بالتقاليد الدينية املتجذرة في 
املجتمع الكويتي، وانطالقا من 
احترامنا وتقديرنا العميق لهذه 
التقاليد العريقة، قمنا بتنظيم 
عدد من عروض اإلفطار والغبقة 
لنوفر مكانــا مثاليا للعائالت 
ومجموعات األفراد واألصدقاء، 
للمحافظة على هــذه العادات 
ضمــن بيئــة تتميــز بأعلــى 
مستويات الراحة والرفاهية. 
وبهذه املناسبة، نوجه الدعوة 
لزوارنا وعائالتهم لالستمتاع 
باألجواء املذهلة التي أعددناها 

خصيصا لهم«. 
وتعد زيارة »مارينا الكويت« 
خالل رمضان الفضيل جتربة 
ال تنســى برفقة أفراد العائلة 

واألصدقاء.

حلوى رمضانية

حلوى رمضانيةكومبو رمضان

حرصاً منها على تزويد سوق السلع االستهالكية بأجود العالمات التجارية

منح برنامج »تقدم« جائزة أفضل مبادرة 
للمسؤولية االجتماعية للشركات لعام 2017

الكلية األسترالية تفوز بجائزة
 الرئيس التنفيذي لـ »نفط الكويت«

شركة علي عبدالوهاب املطوع التجارية توقع عقدًا 
مع »شتورك« »Storck« لتوزيع منتجاتها في الكويت

»تقــدم«، برنامــج مبتكر 
يوفر للشباب مهارات للتعلم 
ومهــارات للحيــاة ومهــارات 
للعمــل. وحتــى اآلن وصــل 
البرنامج إلــى أكثر من 3٠٠٠ 
طالــب تتــراوح أعمارهم بن 
١٧ و١5 عامــا في جميع أنحاء 
الشرق األوسط وشمال أفريقيا.
انعقــاد مؤمتــر  وخــالل 
»تأثيــر«، وهو منتــدى األثر 
واملســؤولية  االجتماعــي 
االجتماعيــة للشــركات فــي 
األوســط  الشــرق  منطقــة 
وشــمال أفريقيا الرابع عشر، 
منح برنامج »تقــدم« جائزة 
أفضل تأثير على املســؤولية 
االجتماعيــة للشــركات لعام 
اجلائــزة  وتعتــرف   ،٢٠١٧
املتميزة  بالبرامج واملبادرات 
التــي تظهر تأثيرا مســتداما 
مهما، قابال للقياس ومبتكرا.

ومت قبــول أكثر مــن ١٠٠ 
طلب لنيل جائزة أفضل تأثير 
على املســؤولية االجتماعية 
للشركات، وقدم برنامج »تقدم« 
أدلة واضحة على األثر املستدام 
الــذي يقدمــه هــذا البرنامج 

للشباب في هذه املنطقة.
وتعليقا علــى ذلك، قالت 
صابرين رحمن، مديرة استدامة 
الشــركات في منطقة الشرق 
األوسط وشمال أفريقيا وتركيا 
في مصرف اتش اس بي سي: 
»إنني فخورة جدا باالعتراف 
الذي حظي به برنامج »تقدم« 
كمبادرة كان لها أثر اجتماعي 

للعام الثاني على التوالي، 
فازت الكلية األســترالية في 
الكويــت بجائــزة الرئيــس 
التنفيذي لشركة نفط الكويت 
للصحــة والســالمة واألمن 
والبيئــة لعــام ٢٠١٧ وذلــك 
عن مشــاركتها في املسابقة 
وهي بعنــوان »أيام الصحة 
للكليــة األســترالية«، حيث 
مت اختيارها مــن قبل جلنة 
التقييم كواحدة من املشاريع 
الرئيــس  الفائــزة بجائــزة 
التنفيذي لشركة نفط الكويت 
للصحــة والســالمة واألمن 

والبيئة لعام ٢٠١٧. 
املبادرة بنشــر  واهتمت 
الوعي بن الناس عن أسلوب 
احلياة الصحي، حيث تناول 
كل يــوم صحــي موضوعــا 
وتركيــزا مختلفا عن اآلخر. 
كما ان األصداء التي تلت أيام 
الصحة قد تخطت التوقعات 
نظــرا لكثافــة احلضــور، 
العديد من  والحتوائها على 
األنشطة، على سبيل املثال ال 
احلصر، األنشطة الرياضية، 
عــروض املســرح، توزيــع 
اجلوائز، النشرات الصحافية، 

وغيرها. 

فــي إطــــــار حــرصهـــا 
علــى تزويد ســوق الســلع 
االستهالكية في الكويت بأجود 
التجارية، أعلنت  العالمــات 
اليوم شركة علي عبدالوهاب 
املطوع التجارية عن توقيعها 
عقدا مع شــركة »شــتورك« 
»Storck«، إحدى أكبر عشــر 
شــركات مصنعــة للحلوى 
حول العالم، لتوزيع منتجاتها 
في الســوق الكويتي، وذلك 
بحضور كل من رئيس مجلس 
اإلدارة والرئيس التنفيذي في 
شركة علي عبدالوهاب املطوع 
التجارية فيصل علي املطوع، 
واملدير اإلقليمي لقسم السلع 
االســتهالكية في شركة علي 
عبدالوهاب املطوع التجارية 
شــاهر فورانــي، ومدير عام 
شركة »شتورك« في الشرق 
األوســط دونكان ستارنس، 
ومدير قطاع األعمال في شركة 

»شتورك« ستيفن سكوت.
وتأسست شركة »شتورك« 
»Storck« عام ١9٠3 كشــركة 
مصنعــة للحلوى، وجنحت 
على مــدى عقود فــي إنتاج 
احللوى وأنواع الشوكوالته 
عاليــة اجلــودة والتــي يتم 
توزيعها علــى أكثر من ١٠٠ 
دولة حــول العالم، ومن بن 
املنتجات »ميرســي«،  هــذه 
و»طوفيفــي«،  و»مامبــا«، 
و»كنوبيــرز«،  و»ريــزن«، 

والكثير غيرها.
وقــال رئيــس مجلــس 
اإلدارة والرئيــس التنفيذي 
في شــركة علي عبدالوهاب 
املطوع التجارية فيصل علي 
املطوع: »لطاملا كان هدفنا في 
شركة علي عبدالوهاب املطوع 
التجاريــة تقــدمي مجموعــة 
متنوعة من املنتجات عالية 
اجلودة للمستهلك الكويتي، 
ونحن ســعداء اليــوم بهذه 
الشراكة مع شركة »شتورك« 
»Storck« العاملية، التي تصنع 

وقــال يوجيني تيســلي، 
التنفيذي ملؤسســة  الرئيس 
غودال »يشــرفنا ويســعدنا 
هذا االعتراف باألثر اإليجابي 
الذي تركه برنامج »تقدم« لدى 
الشــباب، نحن فخورون جدا 
بشراكتنا مع املجلس الثقافي 
البريطاني ومصرف اتش اس 
بي سي. ونأمل أن تكون هذه 
مجرد بدايــة لطريقة جديدة 
لتطوير املهارات األساسية في 

املنطقة«.
يعتبــر برنامــج »تقــدم« 
املهــارات  مبــادرة لتطويــر 
املستهدفة من قبل مصرف اتش 
اس بي ســي الشرق األوسط 
احملــدود واملجلــس الثقافــي 

كبير في املنطقة العربية، ما بدأ 
في البداية كابتكار في التعلم 
املختلط جتاوز توقعاتنا من 

حيث الوصول واحلجم«.
مــن جانبهــا، صرحــت 
غيــل كامبل، مديــرة التعليم 
في منطقة الشــرق األوســط 
وشــمال أفريقيا، في املجلس 
الثقافي البريطاني، بأن »الفوز 
بجائزة املسؤولية االجتماعية 
للشــركات لعــام ٢٠١٧ خالل 
منتدى »تأثير« هو تأكيد على 
أنه من خالل البرامج املستدامة 
مثل »تقدم«، نحن قادرون على 
تزويد اجليل القادم بالتنمية 
التــي يحتاجونهــا للحيــاة 

أســاليب احليــاة الصحيــة والعمل«.
للطالب، موظفي الكلية، أسرهم 
واملجتمــع الكويتــي. وتنظم 
أيــام الصحــة للكليــة حتت 
مظلة جلنة احلياة الصحية، 
وتتكون من موظفن وطالب 
من مســتويات عــدة بالكلية 
وذلك لتوفير مصادر متنوعة 
لبناء ثقافة الصحة والسالمة. 
وينطوي عمــل اللجنة حاليا 

الكلية  اجلدير بالذكر أن 
األسترالية في الكويت، هي 
املؤسسة التعليمية الوحيدة 
في الكويت التي حازت هذه 
اجلائــزة ضمن فئــة »قطاع 

التعليم«. 
وبدأت مبادرة أيام الصحة 
للكلية األسترالية في الكويت 
عــام ٢٠١6 بدافــع مــن التزام 
الكلية املتواصل نحو تعزيز 

وحرصهــا على تقدمي أفضل 
املنتجــات للســوق احمللي، 
أكبــر  كونهــا واحــدة مــن 
الرائدة  التجارية  الشــركات 
في الشــرق األوسط، والتي 
تســتثمر في سبعة قطاعات 
جتاريــة مختلفــة ومتنوعة 
الســلع االستهالكية،  تشمل 
واملستحضرات الصيدالنية 
والصحية، واألثاث والسجاد، 

منتجاتها وفق أعلى املعايير 
وباستخدام أفضل املكونات 
وأحــدث معــدات اإلنتاج، ما 
يجعلنا وإياها محل ثقة من 
املستهلك الكويتي الذي ينتظر 
منا كل جديد، السيما في قطاع 

السلع االستهالكية«.
وتعزز هذه الشراكة تاريخ 
شركة علي عبدالوهاب املطوع 
التجارية في مجال التوزيع، 

البريطاني باستخدام احملتوى 
الذي أنشأته »سبارك + ميتل«، 
وهي جزء من مؤسسة غودال، 
بالتعاون مع وزارات التربية 
والتعليــم فــي جميــع أنحاء 
البرنامج  املنطقــة. ويهــدف 
إلــى تطوير املهــارات والثقة 
والتعلم مدى احلياة، ومتكن 
الطالب الشباب من االستعداد 
للخطوات املقبلة في حياتهم.
إن التوجه االســتراتيجي 
لتقدم هو نحو االبتكار املستمر 
والنمو املســتدام، ما يضيف 
قيمة أكبر حلياة الشباب الذين 
يشاركون في البرنامج وللنظام 
البيئي التعليمي واالجتماعي 

على برنامجن رئيسين هما الذي ينتمون إليه.
فعاليات أيام الصحة وبرنامج 

التوعية عن التدخن.
املزيد  وســيكون هنــاك 
مــن أيــام الصحــة األخرى 
التــي ســتعقد كل فصــل، 
لتنــاول مواضيــع مختلفة 
تهم املجتمع لضمان االلتزام 
املستمر بزيادة الوعي الصحي 

للمجتمع.

والعقــارات وأثــاث املطابخ 
املنزلية، ومعدات  واألجهزة 
األنشطة اخلارجية والتخييم، 
واملســتلزمات  واملالبــس 

الرياضية، والعقارات.
العالمات  وتضم محفظة 
التجارية العاملية التي متثلها 
أكثر من ١٠٠عالمة رائدة في 
القطاعــات االســتهالكية في 

الشرق األوسط.

لقطة تذكارية خالل تكرمي برنامج »تقدم«

د.أسامة جمالي يتسلم اجلائزة

 فيصل علي املطوع مصافحا دونكان ستارنس وستيفني سكوت ومعهم شاهر فوراني

فيصل علي املطوع متوسطا دونكان ستارنس وستيفني سكوت وشاهر فوراني

رابطة االجتماعيني أقامت منتداها األسبوعي
أقامت رابطة االجتماعين 
الكويتية منتداها األسبوعي 
الســمع  بعنــوان »ضعــف 
لــدى كبــار الســن.. مدخل 
االختصاصين االجتماعين« 
في مقر الرابطة بالعديلية يوم 
الثالثاء املاضي، حاضر فيها 
د.غسان شحرور اختصاصي 

األذن واألنف واحلنجرة.
املنتــدى  حضــر  وقــد 
عبــداهلل الرضــوان رئيس 
مجلس اإلدارة وعادل املشعل 
رئيس املنتدى وعضو مجلس 
اإلدارة ود.ســناء العصفور 
املدير اإلداري ورئيس جلنة 
العامــة واإلعالم  العالقــات 
الرفاعــي عضــو  وأصيلــة 
مجلس اإلدارة ورئيس جلنة 

العمل االجتماعي.
 وأكد د.غسان في كلمته 
ان االهتمام بالوضع الصحي 
لألفــراد من ناحية الســمع 
والنطــق يأتــي انطالقا من 

باألذنن وما بينهما للحفاظ 
على الصحــة. وقــد تفاعل 
احلضــور مــع الطبيب من 
خالل األسئلة املتنوعة التي 

احلرص على حتسن احلالة 
االجتماعيــة كجزء ال يتجزأ 
من حتسن احلالة الصحية. 
وتابع د.غسان: لنهتم دائما 

طرحوها عليه.
وقد اختتم املنتدى بتقدمي 
درع تكرميية للدكتور غسان 

من قبل مجلس اإلدارة.

د.غسان شحرور يتسلم درعا تذكارية


