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تكرمي ال�سيف راجنا جايان

�سورة جماعية

تكرمي ال�سيف نوان �ساجنيوا

هوليداي إن الساملية يحصد  15جائزة في «هوريكا»
ح �ص��د ف �ن��دق ه��ول �ي��داي إن ال �س��امل �ي��ة خ�م�س��ة عشر
ج��ائ��زة ف��ي ع�ش��ر م�س��اب�ق��ات مختلفة أق�ي�م��ت خ��ال
م �ع ��رض ه��وري �ك��ا ال �ك��وي��ت  ٢٠١٥امل �ت �خ �ص��ص ف��ي
مجال الضيافة والتجهيزات الفندقية والصناعات
ال�غ��ذائ�ي��ة وذل ��ك ب��امل�ن��اف�س��ه م��ع ال�ع��دي��د م��ن ال�ط�ه��اة
امل��وه��وب��ني وي �ش��ارك ف��ي تقييمها ح �ك��ام دول �ي��ون،
وك ��ان م��ن ب��ني ال �ح �ض��ور م�ج�م��وع��ة م��ن ك �ب��ار طهاة
ف� �ن ��ادق ال �ك��وي��ت وامل � ��وردي � ��ن ال �ع��امل �ي��ني وامل �ح �ل �ي��ني
واألسرة اإلعامية.
أح��رز فريق هوليداي إن الساملية خمس ميداليات
ذه �ب �ي��ة ،ك��ان��ت م ��ن ن�ص�ي��ب ال �ش �ي��ف ح �س��ني ال�س�ي��د
والشيف مؤمنة العكوم في مسابقة امل��ازة العربية،
ال�ش�ي��ف ران �ج��ا ج��اي��ان ف��ي م�س��اب�ق��ة ك�ي�ك��ة ال��زف��اف،
الشيف ن��وان سانجيوا ف��ي مسابقة تصميم كيكة
امل�ن��اس�ب��ات وال�ش�ي��ف ب��راش��ان��ت م��اج��ار ف��ي مسابقة
طبق املأكوالت البحرية الباردة.
كما أحرز الفريق  ٤ميداليات فضية ،ميداليتان من
نصيب الشيف ن��وان سانجيوا ف��ي مسابقة كيكة
الزفاف وطبق الحلوى الفاخرة ،وأخرى من نصيب
ال�ش�ي��ف ران �ج��ا ج��اي��ان ف��ي م�س��اب�ق��ة ت�ص�م�ي��م كيكة

اأحد اأطباق امل�سابقة

تكرمي ال�سيف

املناسبات والشيف سامبارت بريشانتا في مسابقة
أطباق العشاء الستة الفاخرة.
وي �ض��اف إلن �ج��از ط��اق��م ط�ه��اة ال�ف�ن��دق  ٦م�ي��دال�ي��ات
برونزية أحرزها كل من الشيف سامبارت بريشانتا
في مسابقة طبق املأكوالت البحرية الباردة ،الشيف
ران�ج��ا ج��اي��ان ف��ي مسابقة طبق ال�ح�ل��وى ال�ف��اخ��رة،
الشيف راجا سواليبان في مسابقة االبداع في صنع
الخبز ،الشيف سوجيوا كانانجارا في مسابقة صنع
السوشي الحية والشيف إيدينكا أوب��ول والشيف
كريشان شانيلكا في مسابقة صنع الساندويشات
ال�ب��اردة الفاخرة .احتفلت إدارة فندق هوليداي إن
الساملية بجميع الطهاة الفائزين تعبيرا عن مدى
ت �ق��دي��ره��م ل�ل�م�س�ت��وى امل �م �ي��ز ال � ��ذي ق ��دم ��وه وال ��ذي
ي �ع �ك��س ب� � ��دوره أس� �ب ��اب ري� � ��ادة ال �ف �ن��دق ف ��ي م�ج��ال
الضيافة وال�ت�ج�ه�ي��زات الفندقية ال�خ��ارج�ي��ة لكافة
امل�ن��اس�ب��ات م��ن ك �ب��رى ف�ع��ال�ي��ات مختلف ال�ش��رك��ات
ال��ى االح�ت�ف��االت العائلية ب��أن��واع�ه��ا حيث يحرص
فريق العمل بالفندق على االهتمام بأدق التفاصيل
وي�ع�م��ل ب�ت�ف��ان وش �غ��ف ل�ي�ق��دم ت�ج��رب��ة استثنائية
بمزيج من املذاق الرائع والخدمة املميزة.

تكرمي ال�سيف ح�سني ال�سيد وال�سيف مؤمنة

في حفل أقيم في رابطة األدباء الكويتية

ّ
مبارك العبد الله كرم املؤرخني والباحثني

املبارك متو�سطا املكرمني
كتب شريف صالح

ب��رع��اي��ة وح �ض��ور ال�ش�ي��خ م �ب��ارك ال�ع�ب��د الله
امل� �ب ��ارك أق �ي��م ف ��ي راب� �ط ��ة األدب� � ��اء ال�ك��وي�ت�ي��ة
حفل تكريم كوكبة من املؤرخني والباحثني.
وبهذه املناسبة أشاد املبارك بجهود هؤالء
ال �ب��اح �ث��ني ال ��ذي ��ن ع �م �ل��وا ون �ق �ب��وا وأم �ض��وا
وق �ت �ه��م مل �ه �م��ة ع�ظ�ي�م��ة وه� ��ي ك �ت��اب��ة ت��اري��خ
الكويت
وأستذكر في كلمته مبادرة والده املغفور له
الشيخ عبد الله املبارك الذي دعا أهل الكويت
ع� ��ام  1959إل� ��ى امل �ش ��ارك ��ة ف ��ي ج �م��ع ت��اري��خ
الكويت وتراثها .كما أشاد بعطاء املؤرخني
ال ��رواد أم�ث��ال عبد ال�ع��زي��ز ال��رش�ي��د ويوسف
ال �ق �ن��اع��ي وس �ي��ف ال �ش �م��ان وأح� �م ��د ال�ب�ش��ر
الرومي وعبد الله الحاتم.

تكرمي با�سم اللوغاين

(ت�سوير عالء البوريني)
وش ��دد ف��ي خ�ت��ام كلمته ع�ل��ى أه�م�ي��ة تكريم
ً
امل ��ؤرخ ��ني وال �ب��اح �ث��ني م �ن��وه��ا أن ال �ق��ائ �م��ة
طويلة جدا وال يتسع الوقت والجهد إليفاء
ال�ج�م�ي��ع ح �ق��وق �ه��م ..م �ق��دم��ا اع� �ت ��ذاره مل��ن لم
ي�ك��ون��وا بيننا ال �ي��وم ..وأوض ��ح أن��ه ب��دال من
إلغاء الفكرة ارتأت دار سعاد الصباح تكريم
من اشتركوا معها في البحث واملشورة.
ب� ��دوره أل �ق��ى أم ��ني ع ��ام راب �ط��ة األدب � ��اء ط��ال
ال��رم �ي �ض��ي ك�ل�م��ة أش� ��اد ف�ي�ه��ا ب �م �ب��ادرة دار
س �ع��اد ال �ص �ب��اح ف��ي ت �ك��ري��م أص �ح��اب ال�ف�ك��ر
والقلم ..مشيدًا بالدار التي تعتبر من املنارات
الثقافية في خدمة الكويت .ووجه الرميضي
ال �ش �ك��ر ف ��ي خ �ت��ام ك�ل�م�ت��ه إل ��ى راع� ��ي ال�ح�ف��ل
الشيخ مبارك العبد الله املبارك.
كما ألقى باسم اللوغاني كلمة باسم املكرمني
دع ��ا ف�ي�ه��ا غ �ل��ى ض � ��رورة االه �ت �م��ام بمئوية

الشيخ مبارك الكبير منتقدا في الوقت نفسه
تجاهل املسئولني للباحثني وعدم توفير ما
يحتاجون إليه من وثائق ومعلومات.
ع� �ق ��ب ذل� � ��ك أه� � � ��دى ال� �ش� �ي ��خ م � �ب � ��ارك راب� �ط ��ة
األدب��اء نسخة من الوثيقة التي يطلب فيها
ال �ش �ي��خ ع �ب��د ال �ل��ه امل� �ب ��ارك م ��ن أه ��ل ال�ك��وي��ت
ج �م��ع ت��اري �خ �ه��ا وت��راث �ه��ا .ث��م أه� ��دى مشعل
الحسيني درع ��ا ل��راع��ي ال�ح�ف��ل وآخ ��ر باسم
الشيخة د.سعاد الصباح .وفي ختام الحفل
ك� ّ�رم امل�ب��ارك كوكبة من الباحثني واملؤرخني
منهم :ع��ادل عبد املغني ،خالد سالم ،أحمد
م �ح��ارب ،ح�م��د ال �س �ع �ي��دان ،ص��ال��ح امل�س�ب��اح،
ف � � ��ؤاد امل � �ق � �ه� ��وي ،ع� ��دن� ��ان ال� � ��روم� � ��ي ،م�ح�م��د
ال�ش�ي�ب��ان��ي ،ح�م��زة ع�ل�ي��ان ،ب��اس��م ال�ل��وغ��ان��ي،
إبراهيم الخالدي ،عبد الله بن ناصر ،طال
الرميضي ،وسلطان الباهلي.

ال�سيخ مبارك العبد اهلل متحدثا ً

خالل امل�سابقة

هاين كفايف

ت�سكيلة مميزة
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