
مجتمعاالربعاء  30  ديسمبر  2009   26

بحض���ور نائ���ب العضو 
الترويحية  املنتدب للشؤون 
بالتكليف مدير ادارة الواجهات 
البحرية بش���ركة املشروعات 
الكوح  الس���ياحية عب���داهلل 
ومش���رف اجلزيرة اخلضراء 
الفودري ومش���رف  ناص���ر 
شاطئ البالجات عمر السامرائي 
ومش���رف البرامج واالنشطة 
عادل شعبان نظمت اجلزيرة 
اخلضراء احد مرافق الشركة 
الثالث حتت  الشواء  مهرجان 
ش���عار »الغ���ذاء الصح���ي« 
مبش���اركة اكثر من الفي زائر 

من االسر والعائالت واالفراد من املواطنني واملقيمني بالكويت من 
مختلف اجلنسيات، وقد تضمن املهرجان مسابقة افضل طبق شواء 
من حيث االعداد والتقدمي والطعم وقد اشرف على املسابقة التي 
اقيمت من الصباح حتى السادس���ة مس���اء جلنة حتكيم فنية من 
طهاة ابراج الكويت برئاسة الشيف طاهر بن هادي كرمي والشيف 
انور سرور، حيث مت اختيار 5 من املتسابقني من بني اكثر من 60 
طبقا متنافسا في املهرجان لهذا العام وهم امين عبدالباقي وسالم 
محمد ومحمد علي وهاش���م عكاش���ة ومحمد خيري، وقام الكوح 
والفودري والسامرائي بتكرمي الفائزين وتقدمي الهدايا واجلوائز، 
هذا ونظمت ادارة اجلزيرة اخلضراء برنامجا فنيا وترويحيا على 
هامش املسابقة الرئيسية للمهرجان تضمنت العديد من املسابقات 
الترويحية والفقرات الترفيهية ف���ي اماكن تواجد اجلمهور على 
شاطئ البحيرة مع توزيع الهدايا واجلوائز على املشاركني من الكبار 
والصغار كما مت تنظيم مس���ابقة املشروعات السياحية للجمهور 
وفاز بها عبداهلل الفضالة وفواز عجب واحمد عبدالعزيز وتضمن 
ايضا املهرجان حفال فنيا حيث شارك في احلفل فرقة شام الشرقية 
مبصاحبة املطربني حسني ش���عالن ومحمد عدوية ومحمد زين، 
وقام معد ومنفذ البرامج رياض عواد بتقدمي فقرات املهرجان، من 
جانبه قال الكوح ان فكرة املهرجان تهدف اساسا الى التقاء العديد 
من االسر والعائالت من مختلف اجلنسيات واضفاء جو من االلفة 
والبهجة يس���وده تنافس شريف حتقيقا الهداف الشركة ودورها 
االجتماعي في تقدمي اخلدمات الترويحية والترفيهية مؤكدا على 
حرص الش���ركة في التواصل مع جمهورها وزوارها ومشاركتهم 

في مختلف املناسبات.

عبداهلل الكوح

الزميل خالد فوزي متوسطا الشيف طاهر والشيف انور

جلنة التحكيم تطلع على االطباق 

جوائز من »املشروعات« للفائزين مشاركة اسرية

سعد اخللف وحوار مع املشاركنيالزميل احمد سرور.. وألذ سيخ كباب

»موڤنبيك الكويت« يستقبل محبيه بأجواء جديدة

أجواء بهيجة في انتظار رواد »موڤنبيك«

»المشروعات السياحية« نّظمت مهرجان الشواء الثالث بالجزيرة الخضراء

»موڤنبيك الكويت« بالمنطقة الحرة .. وسنة جديدة سعيدة »المرشود« تقدم 15% خصمًا
في معرض الخريف للعطور

أعلنت شركة أطياب املرشود للعطور عن تقدميها هدايا خاصة 
وخصومات كبرى لعمالئها خ����الل فترة معرض اخلريف للعطور 
واملستمر حتى ال� 2 من الشهر القادم واملقام بأرض املعارض مبشرف 
ومبش����اركة أكثر من 100 شركة. ومن جانبه قال مدير عام الشركة 
وليد املرشود ان الش����ركة ستقدم هدايا خاصة وخصومات مميزة 
خالل فترة املعرض تصل ل� 15% كما ستقوم الشركة بتقدمي جوائز 
قيمة لعمالئها خالل املعرض. وأوضح املرش����ود أن الشركة تسعى 
ألن تتواصل مع عمالئها في جميع احملافل والى تكوين قاعدة عمالء 
جديدة، كما ان����ه يعد فرصة كبيرة للعم����الء للتعرف على جميع 

املنتجات اجلديدة للشركة.

إن أجمل اللحظات التي منر بها 
هي تلك التي ننتظر فيها بش���وق 
توديع عام 2009 واستقبال 2010، 
فاجعلوها مميزة واحتفلوا معنا 
بنهاية هذا العام وبداية عام جديد. 
الكثير من االستعدادات قد مت القيام 

بها جلعلها حلظات ال تنسى.
ومطعم بايز يعد افضل مكان 
لتقول مرحبا لعام 2010، فتمتعوا 
ببوفي���ه م���ن األطب���اق العاملية 
والتقليدي���ة املخت���ارة بعناي���ة 
باالضافة إل���ى اصناف عديدة من 
ألذ املأك���والت البحرية واللحوم، 
ولديك خيار في أن تكون جالسا 
في مطعم بايز أو واحدة من اخليام 
اخلاصة في احلديقة حيث ميكن 
للضيوف االستمتاع بأفضل األغاني 
من اميركا اجلنوبية التي تعزفها 
فرقتنا املوسيقية وجتعل خلفية 

املكان كأنها الكرنڤال.
واس���تعدوا لالحتفال بالسنة 
جديدة في روما، حيث يقدم مطعمنا 
االيطالي ال دنتي عشاء على ضوء 
الشموع يأخذك الى مكان أبعد من 
اخليال وانت تس���تمتع بالعشاء 
ل���ك كما يقدم  احملضر خصيصا 
مطعم كات���س أول مطعم التيني 
في الكوي���ت جتربة فريدة، حيث 
اللحوم توضع على  جميع أنواع 
رفوف ف���وق النار متبلة بطريقة 
مميزة وتترك عل���ى النار، حيث 
العصائر تندمج وتتس���اقط على 
شرائح اللحوم املختلفة لتعطيها 
نكهة لم جتربها من قبل. سيقوم 
النادل بحمل االشياش حول الطاولة 
ينحت قبالك القطع اخلاصة بك على 
صحنك، دون االنتقال من مكانك 
انها حقا جتربة فريدة، ميكنكم ان 
حتجزوا غرفة مع اإلفطار والعشاء 
بسعر مميز جدا، كن متميزا معنا، 
الفاخرة بانتظاركم  الوالئم  حيث 

في ليلة رأس السنة.


