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تخرج خالد ياسر 
ج���وان من روضة 
الدولية  األكادميية 
بتفوق إلى املرحلة 
االبتدائي���ة، ووعد 
خال���د والديه بأن 
يبق���ى دائما ضمن 
املتفوقني دراس���يا 
حتى يحقق أحالمه 
وطموحاته. مبروك 

يا خالد.

خالد تفوق  في األكاديمية الدولية

خالد ياسر

»المنشر روتانا« من أفضل الفنادق في العالم 
على قائمة إكسبيديا إنسايدرز سيليكت

صنفت إكس���بيديا ترافيليرز فندق »املنشر روتانا« من 
بني أفضل الفنادق في العالم على قائمة إكسبيديا إنسايدرز 
س���يليكت هذا العام، هذه القائمة تصنف الفنادق التي تقدم 
خدمات ممتازة على الدوام في جميع أنحاء العالم، والتي لديها 
خبرة عظيمة وقيمة ملحوظة، القائمة متثل نس���بة صغيرة 
من فنادق العالم من أكث���ر من 110.000 فندق معروض على 

موقع إكسبيديا.
وقال املدير العام للفندق بير زيون: »تقدمي أرقى اخلدمات 
لضيوفنا هو من أولويات فندق »املنشر روتانا«، ويسعدنا 
أن جهودن���ا كانت ملموس���ة من قبل إكس���بيديا ترافيليرز 
ونتطلع إلى توس���يع نطاق خدماتنا الرفيعة والراقية ملزيد 

من الضيوف«.
قائمة إكسبيديا إنسايدرز سيليكت حددت استنادا إلى آراء 
أكثر من مليون مسافر والتي جمعتها إكسبيديا، باإلضافة إلى 
تقييم 400 موظف لدى إكسبيديا، وخبراء باألسواق احمللية 
والعاملية والتي تهدف إلى تسهيل عملية اختيار الفنادق على 
عمالء إكس���بيديا وتوفير وسيلة س���هلة وفعالة لهم حلجز 

الفندق املن����اسب في أي مكان في العالم.
ك����ما أن ف����ندق املن����ش���ر روت����انا حق���ق إجنازا آخر 
ه���ذا العام نتيجة الت���زامه بأرقى معايير اخلدمات الفندقية 
وح���صل عل���ى ج���ائزة »الف����ندق الرائ���د في ال���كويت« 
خ����الل االحتفال الس���نوي السابع عش���ر لتوزيع ج���وائز 
الس���ياحة ال����عاملية مؤرخا احلدث األهم في عالم الضيافة 
والذي يهدف إلى تعزيز التفوق في صناعة السياحة والسفر 

حول العالم.

مختار الصليبخات مع ادارة ومعلمات وطالبات املدرسة املكرمات

»أل دنتي« روعة األطباق اإليطالية األصيلة 
في قلب فندق موڤنبيك الكويت ـ المنطقة الحرة

فاطمة بنت الوليد تحتفل بالمتفوقات

أسبوع للمأكوالت الصينية في أبراج الكويت بمشاركة أمهر الطهاة الصينيين
العامل����ي الذي ذاع صيته����م عبر بكني 
وهونغ كونغ ودول الش����رق االقصى، 
واش����تهرا بفنونهما الفريدة في جميع 
أنواع االكالت س����واء من املطبخ احلار 
أو الب����ارد أو احللويات الصينية، وقد 
شغال العديد من املناصب القيادية في 
اكبر فنادق الصني ذات اخلمس جنوم، 
وذلك بالتعاون والتنسيق مع السفارة 
الى  الصينية بالكويت، لك����ي ينضما 
طاقم العمل الفن����ي والتنفيذي بأبراج 
الكويت ملدة اس����بوع تبدأ في 27 مايو 
اجلاري وتنتهي في الثاني من يونيو 
املقبل، بهدف االس����تفادة من خبراتها 
في فنون الطهي وتقدمي أشهى االطباق 
الصينية لزوار االبراج ومحبي االكالت 
الصينية، وذلك أسوة باالسبوع الهندي 
الذي اقيم خ����الل ابريل املاضي ايضا، 
وأضاف ان االسبوع الصيني تصاحبه 
ديكورات مميزة من الفلكلور الصيني 
العريق، وذلك في س����بيل احياء منط 
صيني ممزوج بأجواء كويتية في احضان 
اخلليج العربي من خالل اطاللة ساحرة 

في ابراج الكويت.

وألسباب بدت اقتصادية وتاريخية بشكل 
اساسي على اخلضار واألرز واحلبوب 
والزيت، ويترافق مع ذلك ش����ذرات من 
اللحم املبهر أو من السمك بشكل مميز.

ويضيف السنعوسي ان ادارة ابراج 
الكويت قدمت الدعوة الثنني من أش����هر 
وأمهر الطهاة الصينيني على املس����توى 

للشؤون السياحية بشركة املشروعات 
السياحية مشاري السنعوسي ان املطبخ 
الصيني يعد من اشهر املطابخ العاملية 
الت����ي تقدم أش����هى وأطي����ب املأكوالت 
املستمدة من مختلف املناطق والواليات 
الصينية والتي متثل شرق آسيا ويعتمد 
في مضمونه على البس����اطة، حيث انه 

تنظم أبراج الكويت أحد أهم مرافق 
شركة املش����روعات السياحية أسبوعا 
للمأكوالت الصينية يبدأ من يوم اخلميس 
27 اجلاري ويس����تمر حتى االربعاء 2 

يونيو.
بعد أس����بوع »املأكوالت الصينية« 
ضمن انشطة ابراج الكويت والتي تسعى 
من خاللها الى خل����ق وعي ثقافي عن 
تعدد وتنوع املطابخ العاملية التي تقدم 
في ابراج الكويت وتعمل على توافرها 
ل����زوار ورواد االبراج م����ن املواطنني 
واملقيمني وضيوف الكويت، باالضافة 
الى حرص االدارة عل����ى تقدمي افضل 
اخلدمات وسعيها الدائم لتقدمي كل ما 

هو جديد ومتنوع.
يأتي ذلك في اطار السياس����ة التي 
تنتهجها ادارة ابراج الكويت وتقع ضمن 
خططها االستراتيجية التي تشمل تبادل 
الزيارات واخلبرات والتعاون مع اكبر 
الفنادق واملطاعم العاملية، باالضافة الى 
اجلامعات املتخصصة في مجال السياحة 

والفندقة والطعام.
من جانبه، أكد نائب العضو املنتدب 

تنعموا بفرصة رائعة الكتشاف روعة االطباق 
االيطالية االصيلة ف���ي اجواء تعبق بدفء املكان 
س���تجعلكم تنس���ابون في كنف مطعم ال دنتي 
وتندمجون الى اقصى حدود في هذا املكان البسيط 

واملميز في ان معا.
اهال بك���م الى عالم »ال دنت���ي«، عالم الذواقة 
بأطباقه االيطالية التقليدية البسيطة وحلوياته 
اللذيذة وجلسته احلنونة، مطعم ال دنتي يحمل 

مواصفات املطعم االيطالية بكل فخر.
في مطعم ال دنت���ي تتعدد خيارات اجللوس، 
فسواء اخترمت الطابق الس���فلي، الطابق املواجه 

ملطبخ الطهي حيث يتم حتضير االطباق مباشرة 
امامكم، او شرفة املطعم والتي باالضافة الى االطباق 
االيطالية الغنية، تقدم الشيشة مع نكهاتها املختلفة، 

فان نصيبكم من التسلية باالنتظار.
انه املكان االنسب حيث يطيب اجللوس والتلذذ 
بكل قضمة ونكهة مترافقة باخلدمة الرفيعة ضمن 
اجواء من الرفاهي���ة البحتة، لقد خصصنا ليالي 
اخلميس في مطعم ال دنتي لالكالت التقليدية التي 
اش���تهرت بها اهم املدن االيطالية، فاكتشفوا معنا 
روعة املطبخ االيطالي في ال دنتي بفندق موڤنبيك 

الكويت - املنطقة احلرة.

أقامت مدرسة فاطمة بنت الوليد حفل الفائقات حتت 
رعاية مختار منطقة الصليبخات نواف أبوشيبة ومديرة 
املدرس���ة خالدة الشريعان، وبحضور حشد من أولياء 

األم���ور واملعلمات، وتخلل احلفل عروض باور بوينت 
للطلبة وابداعات الطالبات وانشطة املدرسة للعام الدراسي 
2010/2009 واشاد أبوشيبة بجهود القائمني على احلفل، 

وأكدت مديرة املدرسة خالدة الشريعان ان تكرمي الطالبات 
املتفوقات يأتي تش���جيعا لهن عل���ى املثابرة والعطاء 

ولتشجيع زميالتهن على زيادة اجلد واالجتهاد.

من أصناف احللويات واملأكوالت الصينية

كبير الطهاة مشاري السنعوسي


