
 

 ہے رہا منا جشن کا سالگره ںيو 60 یک ینينش تخت یک ملکہ سنز نڈيا واکر جان

 

   -- /وزوائريآرن یپ/ء2012 یفرور 2 ،نڈيل اسکاٹ ڈ،يسائ یڈ رائل

 اسکاچ ابينا یگئ یک ديکش ںيم ء1952 ںيم بوتل یک یجوبل ڈائمنڈ سے جانب یک سنز نڈيا واکر یجان
   موجود امتزاج کا یوہسک

 جان جشن کا موقع اس سنز نڈيا واکر جان کرده مقرره کا یانہ بعد سال ساٹھ کے ینينش تخت یک ملکہ
 کے اناج اور جو یگئ یک پختہ اور ديکش سے ء1952 ہے؛ ايمنا کے کر شيپ بوتل یجوبل ڈائمنڈ یک واکر

   ۔سنبھاال تخت نے انہوں جب سال یوہ ،یوہسک اسکاچ یبن سے مالپ ابينا و یخصوص

  : ےيجيک کلک ےيل کے کھنےيد زيلير وزين ايڈيم یملٹ

http://www.multivu.com/mnr/53755-johnwalker  

 یشاہ کے سنز نڈيا واکر جان ںيم خانے شراب لوچنگر رائل بيقر کے ٹياسٹ بالمورل کے محترمہ ملکہ
 فروخت ںيم بھر ايدن یک نسخوں ديمز 60 ساتھ ساتھ اور بھرنے، کو جام کے ملکہ ٹسيگ وڈيڈ افتہي سند
 لزبتھيا نيکوئ سے  منافع والے ہونے حاصل سے فروخت یک نسخوں ان ۔گے ںيکر ینگران یبھ یک

 ہے یرہ جا ید ضمانت یک یفراہم یک پاؤنڈز یبرطانو نيمل کيا کم از کم کو) QEST (ٹرسٹ اسکالرشپ
   ۔گا کرے مدد یک یگريکار و مہارت اس مطابق کے سند یشاہ جو اور

 سند یشاہ نے پنجم جارج شاه ںيم ء1934 بار یپہل کو سنز نڈيا واکر جان ":ايک تبصره نے ٹسيگ وڈيڈ
 پہچانا سے عالمت یک اس کو اريمع کے یوہسک یہمار کہ ںيہ کرتے محسوس فخر بہت ہم ی۔ک عطا
 کے ملکہ ہم ںيم ء2012 آج ۔ہے مستقل یوابستگ یہمار سے درجے کے خدمات و اريمع اور ہے چاہتا
 ڈائمنڈ ۔ںيہ قابل کے ملنے ارياخت کا منانے جشن کا اںينما کار اس ساتھ کے نيتحس خراج شان انيشا

 ںيم رکھنے قائم کو ورثے اس کے یدستکار یاعل اس فروخت یک جس سنز، واکر نڈيا جان از یجوبل
  " ۔ہے نمائنده اداره کا جس ،یگ دے مدد

 کے کرو ويتھيم یساتھ کے ان اور رجويب جم نڈريبل ماسٹر قيتخل یک سنز نڈيا واکر جان از یجوبل ڈائمنڈ
 ینگران یک مالپ ماہرانہ اور انتخاب تالش، یک یوہسک نے جنہوں تھا موقع نيتر ابينا کا یزندگ ےيل
 بنانے پےيپ کے سنز نڈيا واکر جان ںيجنہ ايگ ايد انجام ںيم مانوںيپ سےيا مرحلہ یحتم کا مالپ ی۔ک

  "۔تھا ايبنا سے بلوط شاه گئے ےيل سے ٹياسٹ رنگھمنڈيس ینج کے ان سے اجازت یک ملکہ نے والوں



 یمعمول ريغ ںيم مرحلے ہر کے یاريت یک یوہسک اسکاچ اس" کہ کہا نے ورجيب جم کار مرکب ماہر
 واکر جان جب ، یرہ یدلچسپ زبردست سے حوالے کے آج اور ہے یگئ یڈال توجہ و اطياحت پر طور

  "۔گے ںيآئ پر منظرعام بار یپہل ذائقے ورا کردار مکمل کے یجوبل ڈائمنڈ یک سنز نڈيا

 یساتھ ںيم جن ہے، ايک استعمال کو مہارتوں یک ںگرويکار ماہر زائد سے 60 نے سنز نڈيا واکر جان
   ۔جائے یک یرکاب ہم یک اس اور شيپ کو یوہسک تاکہ ںيہ شامل یبھ اسکالرز QEST اور افتہي سند یشاہ

 نصف چھ کے جس ںيہ یکھڑ پر اديبن کيا یک کرسٹل ںايصراح یک کرسٹل بکارٹ یک شکل یک رےيہ
 سے سلور ہيبرطان اسے اور ں،يہ نمائنده کے یدہائ ہر یک عہد کے ملکہ جو گے ہوں پائے کے قطر

 کے راطيق نصف نے انچز، نڈيا ہملٹن کاريگر، یاسکاچستان معروف کے یچاند ۔ہے ايگ ايک آراستہ
 کے نشانات بند شمار پر طور یانفراد اور مونوگرام ےک سنز نڈيا واکر جان نشانات، یشاہ رے،يہ

   ۔ہے ايد روپ کو مجموعے کے گلوبند عےيذر کے مہروں

 کنده سے جانب یک جانسٹن السن فلپ جسے ،یجوڑ یک گالسوں کرسٹل ايکمبر معروف ںيم نسخے ہر
 جلد ںيم خانے دفتر ںيم یاسکائ او آئل اپنے نے سٹيو الرا جسے کتاب، یادگاري کيا اور ہے ايگ ايک
 سے نامے حکم کے ملکہ مآب عزت نام کے مالک ہر سے جانب یک  نگميم یليس خطاط اور ہے ايک بند
 جے یا نيا والے کرنے کام کا یلکڑ جسے یگ ںہو بند ںيم یصندوقچ کيا اءياش تمام ہي ی۔گ ںيلکھ
 نيڈونيليک سے ٹياسٹ المورلب کے ملکہ اور بلوط شاه کے نڈرنگھميس جو اور ہے، ايبنا نے سن ونياسٹ

   ۔ہے یگئ یک اريت سے درخت کے صنوبر

 پارے فن خوبصورت اس: "کہ کہا ہوئے کرتے تبصره نے واٹلنگ رچرڈ نيرمئيچ کے یٹ سيا یا ويک
 شاندار کيا ےيل کے حکومت دور کے ہيعال ملکہ اور ادگاري یک مہارت یک گروںيکار ق،يتخل یک

 فوںيوظ ان ںيہم ہيعط ۔رہاہے حامل کا تياہم زبردست ےيل کے یٹ سيا یا ويک جو ہے نيتحس خراج
 اہم ےيل کے نسلوں یوال آنے وںي اور ںيہ تےيد ہم جو گا، بنائے قابل کے اضافے زبردست ںيم تعداد یک
  " ۔یگ دے مدد ںيم بنانے محفوظ کو مہارتوں یفن

  رانيمد برائے اتيہدا

  اثاثے ابيدست

 فلم مختصر اور' قيتخل 'یک رول-یب -
 ريتصاو یک یصراح یک ملکہ -
 یفوٹوگراف وياسٹوڈ اور یاريت یک سنز نڈيا واکر جان از یجوبل ڈائمنڈ -

  ںيم بارے کے سنز نڈيا واکر جان از یجوبل ڈائمنڈ

   ۔ہے حصہ کا گروپ وياگيڈ سنز نڈيا واکر جان



 یبان پر پشت یک) ر (واکر یجان برانڈ یوہسک اسکاچ والے ہونے فروخت ادهيز سے سب ںيم ايدن ہي
ً يتقر ںيم بھر ايدن ہے، اداره    ۔ںيہ اٹھاتے لطف کا یوہسک اس افراد کے ممالک 200 با

 یبرطانو الکھ کيا سے جانب یک سنز نڈيا واکر جان نسخے 60 کے سنز نڈيا واکر جان از یجوبل ڈائمنڈ
   ۔گے ںيجائ ےيک یجار پر متيق یک) کسيٹ ڈڈيا ويليو ہيبرطان عالوه (پاؤنڈز

 ہيعط کا پاؤنڈز یبرطانو نيمل کيا کم از کم سے ںيم فروخت یک سنز نڈيا واکر جان از یجوبل نڈڈائم
 ہے اداره یراتيخ مندرج کيا ںيم جوانگلستان گا، جائے ايد کو) QEST (ٹرسٹ اسکالرشپ لزبتھيا نيکوئ

 یراتيخ منافع تمام اپنے جو (عےيذر کے ٹڈيلم انٹرپرائزز یٹ سيا یا ويک صديف 10 ۔)802557 نمبر(
   ۔گا جائے ايک ادا کو اداره یراتيخ راست براه صديف 90 اور) کرتاہے ہيعط کو ادارے

  ںيم بارے کے وياگيڈ

 معروف کے الکحل ںيم وائن اور ئريب اسپرٹس، جو ہے اداره ساز شراب نيتر معروف کا ايدن وياگيڈ
 ،)م ٹ (یب پسلونيج ،)م ٹ (اسمرنوف ،)م ٹ (زيگن ،)ر (واکر یجان ںيم برانڈز ان ۔ہے حامل کا برانڈز

   ۔ںيہ شامل) م ٹ ( مورگن پٹنيک اور) م ٹ ( رےينکويت ،)م ٹ (کروو ،)م ٹ (زيليب

 یہوت فروخت ںيم ممالک زائد سے 180 ںيم بھر ايدن مصنوعات یک اس ہے، اداره یعالم کيا وياگيڈ
 مندرج یبھ ںيم) DGE (نجيسچکيا اسٹاک لندن اور) DEO (نجيکسچيا اسٹاک ارکي وين اداره ۔ںيہ
 Diageo.com ےيل کے معلومات ديمز ںيم بارے کے یکارکردگ اور برانڈز افراد، کے اس و،ياگيڈی۔بھ

 کے ینوش شراب دارانہ ذمہ عےيذر کے منصوبوں اور معلومات ٹولز، کے مشق بہتر  ۔ےيجيک مالحظہ
   ۔ےيجيک مالحظہ DRINKiQ.com ےيل کے وسائل یعالم ہمارے ےيل کے فروغ

   ۔جگہ ہر روز، ہر جشن، کا یزندگ


