
مجتمعالثالثاء  4  مايو  2010   30
مهرجان الربيع للمشروعات السياحية في »العقيلة«

ضمن سلس���لة االحتفاالت 
مبهرجان الرب����يع مبرافق شركة 
املش�������روع�����ات السياحية 
نظ����م ش���اطئ العقيلة التابع 
لل����شركة مهرجانا للربيع تضمن 
العديد م���ن البرامج الترفيهية 
والترويحية والفنية والتي شارك 

فيها رواد الشاطئ.
 من جهته قال ب��راك آل هيد 
مشرف شاطئ العقيلة ان ادارة 
النادي تسعى دائما للحفاظ على 
مش���اركة جمهورها في جميع 
املناس���بات العام���ة واخلاصة 
ومش���اركة جمي���ع اجلاليات 
املقيمة في مناسبتهم االجتماعية 
والوطني���ة، وقال من املعروف 
ان عي���د الربيع حتتفل به اكثر 
العربية حيث يتميز  الشعوب 
هذا اليوم بعادات وتقاليد لكل 
بلد ونحن هنا نسعى الحتضان 
وابراز هذه العادات، ومنها على 

س���بيل املثال استعراض الزفة 
املصرية، والتي تشتهر بفقرة 
التن���ورة واحلص���ان وتقدمها 
عادة فرقة شرف االستعراضية 
واستعراض بخيت وعديلة، كما 
كانت هناك شخصيات االطفال 

احملببة ونحن ايضا نحرص على 
اعطاء االطفال اجلزء االكبر من 
املهرجان الس���عادهم وادخال 
البهجة والفرحة في نفوس���هم 
من خالل برامج اعدت خصيصا 
لهم وعمل املس���ابقات وتوزيع 

الهدايا واجلوائز عليهم، واختتم 
الش���رقي  املهرجان بالبرنامج 
في الفترة املسائية حيث قدمت 
الفنانة سماح صديق والفنان 
ناصر السيالوي فقرات متنوعة 
مبصاحبة فرقة جواهر الشرقية، 

املهرج���ان قبول  وق���د الق���ى 
آل  الرواد، واعرب  واستحسان 
هيد عن سعادته لنجاح املهرجان 
ق���د امضى  متمني���ا ان يكون 
رواد الش���اطئ اس���عد واطيب 

االوقات.

الفنان ناصر السيالوي الفنانة سماح صديق براك آل هيد

دانة تفوقت في »الكويت اإلنجليزية«

تخرجت دانة عباس غدار بتفوق في مدرس���ة 
الكويت االجنليزية وش���اركتها اس���رتها فرحتها 
وحضروا احلفل الذي اقيم لتكرمي املتفوقني، وتلقت 
دانة التهاني واملباركة من االهل واالصدقاء الذين 

متنوا لها مستقبال حافال بالتفوق والنجاح، ووعدت 
دانة والديها بان تك���ون متميزة دائما وان حتقق 
اهدافها وآمالها شاكرة والديها على جهودهما ودعمهما 

املتواصل، مبروك يا دانة وعقبال اجلامعة.

دانة عباس مع والديها وشقيقها فضل أثناء التكرمي

حضور عائلي

مسابقات

جديد النخيل »مطعم ومقهى طاجين«
تجربة عصرية  ورحلة إلى المغرب

النجاح والتميز والنكه���ة االصيلة واالجواء 
الساحرة ومتعة احلواس كانت العناوين الرئيسية 
التي رافقت مطعم »طاجني« للمأكوالت املغربية منذ 
تأسيسه في فندق ومنتجع شاطئ النخيل، حيث 
كان ومازال مقصدا للذواقة وعشاق املأكوالت الشهية 
بنكهاتها التي تعكس غنى وتنوع املطبخ املغربي 
باالضافة الى االطباق اجلديدة الشهية واملنوعة 

التي اضيفت بعناية الى قائمة الطعام.
وانطالقا من هذه التجربة الناجحة استكملت 
ادارة فندق ومنتجع شاطئ النخيل استعداداتها 
الفتت���اح »طاجني كافيه« في خطوة اضافية على 
طريق نقل اس���لوب الضياف���ة املغربية الى قلب 
النخيل ف���ي الكويت، حيث جتتم���ع في »مطعم 
وكافيه طاجني« روح العصر في اسلوب الضيافة، 
واالصالة في ديكوراته اخلالبة مما يجعل من زيارة 
»مطعم وكافيه طاجني« التجربة اجلديدة العصرية 

التي تعكس سحر وجمال الفن االنيق لتستمتعوا 
بأطيب املأكوالت في جو يأس���ركم برونق الطراز 
احلدي���ث مع نفحات الشيش���ة التقليدية وانغام 

املوسيقى الشرقية.
وكعادة فندق ومنتجع شاطئ النخيل ان يقدم 
كل ما هو جديد ومميز لضيوفه وعمالئه الكرام، 
فقد خ���ص رواد »طاجني« مبفاجأ وتكرمي خاص 
حيث سيقوم شهريا وملدة عام بإجراء السحب على 
رحلة مع االقامة في املغرب ليس���تمتع الفائزون 

بليلتني في قلب التجربة املغربية.
هذا وقدم املدير العام ربيع السخن وطاقم ادارة 
فندق ومنتجع شاطئ النخيل جزيل الشكر واالمتنان 
للراعي الرسمي شركة موناكو للسياحة والسفر 
بتقدميها حصريا لتذاكر السفر شهريا الى املغرب 
متمنيا بالتالي لرواد طاجني الربح الكثير واحلظ 

الوفير بسحوبات طاجني الشهرية املميزة.


