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أشهى األطباق وأجمل األنغام اإليطالية في »فياجيو ـ كراون بالزا«

»األيدي المباركة« للتوجيه الفني لرياض األطفال في الفروانية

الغوص الحقا بإنزالها في البحر 
كمساهمة من منطقة الفروانية 
التعليمية ف����ي احملافظة على 

البيئة.

البانوراما البحرية التي اعدت 
من مجسمات وديكورات حتاكي 
البيئة مت اجنازها من قبل فريق 
عمل برئاسة مشرفة التقنيات 

حنان املجيم����ي، ومن ثم قام 
اجلمي����ع بوضع بصمة الريف 
بول في قالب الكرة املرجانية 
التي سيقوم فريق  الصناعية 

اختت����م التوجي����ه الفن����ي 
لري����اض االطف����ال مبنطق����ة 
الفروانية التعليمية أنش����طة 
»األيدي املباركة« والذي شاهد 
فيه االطفال فيلما س����ينمائيا 
عن البحر والكائنات البحرية 
حيث تفاعل االطفال مع بانوراما 
ش����بيهة للبيئة البحرية، كما 
قاموا بعم����ل الريف بول وهي 
الك����ور املرجاني����ة الصناعية 
بالتعاون مع االس����تاذة وفاء 

احلريبي.
وقد اقيم االحتفال بروضة 
االقم����ار حتت رعاية وحضور 
الفريق  الفرواني����ة  محاف����ظ 
م.عبداحلمي����د احلجي ومدير 
عام منطقة الفروانية التعليمية 
يس����رى العمر وبإشراف عام 
للموجهة الفنية االولى لرياض 

االطفال وداد محمد املجيمي.
تخللت احلفل فقرات تربوية 
هادفة عن البيئة البحرية وأهمية 
احملافظ����ة عليها، وعن ماضي 
الكويت والتراث البحري، كما 
اطلق االطفال صيحات جميلة 
وأقس����موا ام����ام احلضور ان 
يحم����وا الكويت وان يحافظوا 
على بيئتها البرية والبحرية وان 

يجعلوها نظيفة وجميلة.
وفي ختام احلفل قدم االطفال 
للمحافظ لوحة تذكارية جميلة 
عن البحر، كما قدموا ملدير عام 
املنطقة لوح����ة تذكارية تضم 
بصم����ة جميع اطف����ال االيدي 
املباركة، كما مت تكرمي املشاركني 
واملس����اهمني في هذا املشروع 
التربوي الهادف وهم ش����ركة 
اإليكو س����يز وممثلها صالح 

الشمري.
بعد ذلك جال احلضور في 

ختام البرنامج التوعوي للعمل التطوعي في حولي

برعاية وحضور محافظ حولي 
الفريق عبداهلل الفارس وحضور 
رئيس مجلس االدارة املدير العام 
للهيئة العامة للشباب والرياضة 
اللواء.م فيصل مساعد اجلزاف 
العام لش���ؤون  املدير  ونائ���ب 
الشباب جاسم يعقوب، ومدير 
أمن حول���ي العميد عبداللطيف 
الوهيب، وعدد من الشخصيات 
أقيم مبجمع املهلب بحولي حفل 
ختام البرنامج التوعوي للعمل 
التطوعي الوطني حملافظة حولي 
الذي نظمته الهيئة العامة للشباب 
والرياضة بالتعاون مع محافظة 
حولي وذلك حتت شعار »املوطنة 
تعني العمل«. واحتوى البرنامج 
التوعوي املشار اليه على عدد من 
األنشطة ومنها اخلدمة االجتماعية 
والرسم على اجلداريات وأسوار 
املدارس وتشجير املساجد، كما 
متت اقام���ة ندوات توعوية عن 
تعزيز ال���والء الوطني وتقوية 
الشعور باالنتماء، وتضمن احلفل 
فقرات ترفيه ومسابقات وجوائز 
قيمة قدمت للحضور، كما تخللته 
فقرات من الفن الشعبي قدمتها 
فرق���ة الهيئة العامة للش���باب 

والرياضة للفنون الشعبية.
وفي تصريح لوسائل اإلعالم 
املختلفة أثنى اللواء اجلزاف على 
التعاون البناء بني الهيئة ومحافظة 
حولي في اقامة األنشطة املشتركة 
التي تهدف الى رعاية الش���باب 
وتدريبهم واعدادهم لإلسهام في 

خدمة الوطن واملواطن.
واضاف ان هذا البرنامج يسعى 

الى تعزيز املواطنة وغرس روح 
االنتماء في نفوس الشباب وهو 
احدى األهداف األساس���ية التي 
أنش���ئت الهيئة من أجلها وكان 
فرصة الكتشاف اجلانب اإليجابي 

في نفوس الشباب والسعي الى 
تقويت���ه وتنميته علما بأن هذا 
البرنامج يقام للمرة الثانية حيث 
بدأت اخلطوة بإقامته في محافظة 

األحمدي.

)سعود سالم( أحمد الصيرفي وجيداء الشناوي وإداريو »كراون بالزا« يرحبون بالضيوف 

.. وفقرة من املوسيقى اإليطالية

الفارس واجلزاف والوهيب ويعقوب في مقدمة احلضور

الفارس مكرما أحد املشاركني

عدد من الشباب املتطوعني بالبرنامج

أشهى األطباق اإليطالية في »فياجيو«

إعداد املأكوالت اإليطاليةكرستني بيل مع عدد من احلضور

إهداء بصمة األيدي املباركة حملافظ الفروانية

جانب من صناعة الريف بول حلماية البيئة البحرية

فريق العمل املشرف على األنشطة وداد املكيمي

من املقبالت واحللويات والبيتزا 
وغيره����ا املطهوة عل����ى طريقة 
توس����كاني األصلي����ة. وأع����رب 
احلضور عن س����عادتهم البالغة 
ببراعة الش����يف فينشانسو دي 
توتش����ي وفريقه إلعدادهم مثل 

هذا العشاء الفاخر املمتع.

ام����ا املفاج����أة الثاني����ة فهي 
فينشانس����و دي توتشي الشيف 
اجلديد ملطعم »فياجيو« ذو خبرة 
25 عاما، فق����د أعد أطباقا جديدة 
ورائع����ة لضيوف احلف����ل منها 
طبق الباستا بيني مع السلمون 
وطبق السمك احملضر على طريقة 

كارتتشو االيطالية ومن احللويات 
بيتزا النوتيال فضال عن املزيد من 

األطباق الشهية. 
ويتمي����ز مطع����م »فياجيو« 
بتصاميم����ه اجلذابة، حيث أناقة 
مدينة فلورنس����ا اإليطالية، كما 
اشتهر بأطباقه الشهية واملتنوعة 

لميس بالل
اس����تضاف مطعم »فياجيو« 
االيطالي واملوجود في فندق »كراون 
بالزا« الكويت حفل عشاء رائع ألهل 
الصحافة واإلع����الم في الكويت، 
حي����ث بدأ احلفل بكلم����ة للمدير 
دانيال سولومبرينو بكلمة تعبر 
عن س����عادته البالغة باحلضور، 

متمنيا لهم حفل عشاء مميز.
العش����اء مفاجأتان  تخلل����ت 
الفريق  قدمهما داني����ال أوالهما: 
الغنائ����ي »س����والريس دي����و« 
والقادم من ايطاليا، فقد ش����ارك 
الغنائية في  الفريق بعروض����ه 
اكثر م����ن 20 دولة ويش����اركون 
اليوم حفل العشاء بأمتع األغاني 
اإليطالية والفرنسية واإلسبانية 
واإلجنليزي����ة حيث أضافوا جوا 
من املتعة والبهجة لضيوف مطعم 

»فياجيو« الكرام. 
أطرب روبيرتو باسكو وماريلو 

سانسوني � الدويتو الغنائي املميز 
� احلضور بأدائهما الرائع وصوتهما 
العذب، وسيقدم الفريق عروضه 
الغنائية في مطعم »فياجيو« كل 
يوم عدا يوم االحد من الساعة 7 
مساء الى الساعة 11 مساء وذلك 

حتى 9 أغسطس 2010.


