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مشاركة فنية ناجحة ألمنية وجنى المطوع

عمالء وموظفو بنك الخليج يتمتعون 
بصيف بارد مع باسكن روبنز

7 أطباق شهية وغداء ممتع بمهرجان »الباستا« في »إيكيا«

تلبية لإلقبال الذي ش���هده مهرجان الباستا 
الذي قدمته في العام املاضي، جتدد ايكيا، معرض 
األثاث الس���ويدي الرائد في الكويت، مهرجانها 
لهذا العام بأطباق الباستا الشهية ابتداء من شهر 
مايو. وميكن لزبائن وزوار مطعم ايكيا االختيار 
واالس���تمتاع ببوفيه من 7 أطباق باستا متنوعة 
تضم س���باغيتي كرات اللحم، بيني���ه ألفريدو، 
الزانيا إلبستو، ڤيتوتشيني إلسكامبي، تاغلياتلي 
راس���تيكا، بينيه كون فونغ���ي، وبولو أرابياتا. 
وتعزيزا الهتمامها بزيارة زبائن ومحبي الوجبات 
ف���ي مطعم ايكيا، فإن جميع ه���ذه األطباق تقدم 

بأسعار خاصة خالل فترة املهرجان.
وعن هذا املهرجان قال مدير األطعمة واملشروبات 
في ايكيا الكويت برمي شاه: »يسعدنا أن جندد هذا 
املهرجان لهذا العام ايضا لنمنح زوارنا وعمالءنا 

من محبي الباستا فرصة االستمتاع بهذا العرض، 
وهذه األطباق التي لقيت إقباال مبا توفره من تنوع 
في النكهات وطريقة اإلعداد التي يقدمها طهاة مطعم 
ايكيا الكويت. وميكن جلميع أفراد األسرة اختيار 
أكالتهم املفضلة من قائمة الباستا لتكون زيارتهم 

إلى مطعمنا جتربة ممتعة ولذيذة«.
وإضافة إل���ى هذا املهرجان الذي يحظى بعدد 
متزايد من الزوار كل عام، فإن مطعم ومقهى ايكيا، 
مبس���احته املريحة وتصميمه الراقي يقدم أيضا 
قائمة كبيرة وغنية تشمل وجبات اإلفطار والغداء 
والعشاء، إضافة إلى الوجبات اخلفيفة. وميكن 
حملبي الوجبات الصحية االطمئنان وجتربة هذه 
األطباق التي يتم إعدادها جميعها بالزيوت الطبيعية 
اخلالية من الدس���م لتقدم لضيوف املطعم راحة 

البال ومتعة املذاق بأسعار مريحة ومميزة.

شاركت الفنانتان التشكيليتان أمنية وجنى املطوع 
باملعرض السنوي الذي نظمه معهد الفنون التشكيلية 
للفنانة سميرة اليعقوب مبركز عبدالعزيز حسني 

حتت رعاية الش����يخ احمد الفهد، وابدى احلضور 
االعجاب بلوحتيهما ف����ي املعرض وتقبلتا التهاني 

والتقدير على مشاركتهما الناجحة.

مبناس����بة حلول فصل الصيف، وبالتعاون مع 
ش����ركة اآليس كرمي العاملية باس����كن روبنز، مينح 
بنك اخللي����ج موظفيه وعمالءه في مختلف فروعه 
فرصة جتربة اشهى انواع اآليس كرمي، وخالل هذا 
العرض الصيفي، سترس����ل ش����ركة باسكن روبنز 
موظفيها لزيارة افرع بنك اخلليج البالغ عددها 51 
فرعا وملدة شهر واحد اعتبارا من 1 يونيو، هذا ومن 

خالل احلملة سيتمتع عمالء وموظفو البنك بفرصة 
االختيار من بني اربع نكهات شهيرة من آيس كرمي 
 Chocolate Mousse Royale, :باس����كن روبنز وه����ي
 Rainbow Sherbet, Pralines & Cream and Football
Fever هذا كما س����يحظى ايضا موظفو اإلدارات في 
املبنى الرئيسي لبنك اخلليج بزيارات خاصة خالل 

ايام معينة ليشاركوا بهذه التجربة املميزة.

أمنية وجنى املطوع أثناء مشاركتهما باملعرض

الزميل خالد فوزي مع الطفل الصيني املوهوب عبداهلل

الطفل املوهوب عبداهلل متوسطا مشاري السنعوسي وصقر البدر

الغامن والسفير الصيني يتوسطان كبار احلضور في أبراج الكويت

خالد الغامن يقدم مجسم األبراج للسفير الصيني بحضور مشاري السنعوسي

انطالق مهرجان المأكوالت الصينية في أبراج الكويت

50% خصومات موڤنبيك الكويت الصيفية
روجيه دومر يتوسط مها وأنوار الراشد

ال���ى جانب مجاالت  والترفيه، 
أخرى.

من جهة أخرى قال مش���اري 
السنعوس���ي مت التنس���يق مع 
الس���فارة الصينية الس���تقدام 
ثالثة من أمهر وأشهر الطهارة من 
الصني واملتخصصني في املطبخ 
الصيني العاملي للمش���اركة في 
املهرجان ولالستفادة من خبراتهم 
العملية في هذا الشأن. ويصاحب 
املهرجان فرق���ة صينية مكونة 
من طفل بارع وشقيقته متعددي 
املواهب والعزف على العديد من 
اآلالت املوسيقية املختلفة ليقدما 
فقراتهما املتنوعة للزائرين في 
أج���واء صينية ممي���زة، الفتا 
الى ان ابراج الكويت تس���تقبل 
زواره���ا كاملعتاد عل���ى بوفيه 
الغداء والعشاء بنفس االسعار 
دون اي زيادة عليها وكذلك في 
نفس مواعيد التشغيل اليومية، 
ومتنى السنعوسي قضاء وقت 
ممتع وسعيد على أنغام املوسيقى 
الصينية في أبراج الكويت. وقدم 
الغامن مجس���م االبراج للسفير 
الصيني كهدي���ة تذكارية تعبر 

عن روح الصداقة بني البلدين.

برعاية وحضور نائب رئيس 
مجلس اإلدارة والعضو املنتدب 
لشركة املشروعات السياحية خالد 
الغامن وسفير جمهورية الصني 
الشعبية في الكويت هوانغ جمني 
ونائب العضو املنتدب للشؤون 
السياحية مشاري السنعوسي 
ورئيس قس���م العالقات العامة 
واإلعالم صقر البدر وجانب من 
قيادات الشركة وأركان السفارة 
الصيني���ة ومجموعة من رجال 
االعمال وأبناء اجلاليات الصينية 
والعربية، انطلقت انشطة اسبوع 
املأك���والت الصيني���ة بأب���راج 
السفارة  الكويت بالتنسيق مع 
الصينية ف���ي الكويت. وقد قام 
الغامن والسفير الصيني وكبار 
احلضور بتقطيع كيكة االحتفال 

إيذانا ببدء املهرجان.
من جانب���ه قال الغامن: يأتي 
تنظيم ه���ذا املهرجان إميانا منا 
بدورنا في املجتمع، وكذلك لتبادل 
اخلبرات واالطالع على ثقافات 
العالم املختلفة من خالل تراث 
الش���عوب وعاداتهم وتقاليدهم 
في مختل���ف نواح���ي احلياة، 
التي متلك  الب���الد  والصني من 

تنعم بخصومات 50%، هذه 
اخلصومات تشمل مطعم كاتس، 
املطع���م الالتين���ي الوحيد في 
الكويت الذي يقدم شواء اللحوم 
على طريقة الشوراسكو، وميكنكم 
االس���تمتاع باألنغام احلية مع 
ال دنتي  فرقتنا، وفي مطع���م 
االيطالي االصي���ل احلائز على 
أرفع اجلوائز بوجباته الطازجة 
واملعدة بأيدي أمهر الطهاة من 
الباستا وبيتزا فيرو إيتاليانو، 
وفي مطعم البوفيه العاملي بايز 
تذوقوا أطيب األطعمة العاملية، 
الثمن  استمتعوا معنا بنصف 

حتى 20 سبتمبر.
هذا الصيف، أنت لست بحاجة 
ملغ���ادرة الكويت لالس���تمتاع 
بإجازة صيفية ممتعة وقضاء 
أفضل وأجم���ل حلظات الراحة 
واالستجمام، ففندق موڤنبيك 
الكويت يقدم لك عرض الصيف 
39 دينارا للشخصني في غرفة 
مزدوجة، نقدم أيضا اقامة مجانية 
لطفلني دون الثانية عشرة، هذا 
الع���رض للمقيمني في الكويت 

األلعاب املائية.
أما لآلباء، فتؤمن لكم حدائقنا 
عرضا خاصا »الطيور املبكرة«، 
قم بزيارتنا بني الساعة اخلامسة 
والسابعة مساء وستحصل على 
خصم 50% على س���عر اخليمة 
واالستمتاع باخلصوصية التامة 
وبنكهات الشيش���ة املختلفة، 
الوجه الشرقي احلالم  اكتشف 
لفندق موڤنبيك الكويت، اطلب 
الشيشة واستمتع بها بصحبة 
األهل واألصدق���اء في أحضان 
اخليم املصممة خصيصا لراحتك 
وخصوصيتك، احلديقة حتتوي 
على 21 خيمة خاصة، جميعها 
مجهزة بتلف���از بالزما ملتابعة 
برامجكم املفضلة، ومباريات كرة 
القدم، او لقضاء وقت ممتع مع 

األصدقاء.
كل ما عليك القيام به هو ان 
تقود سيارتك متجها نحو فندق 
موڤنبي���ك الكويت في املنطقة 
التجارية احلرة وتستمتع مبا 
لك من أجواء س���احرة بنصف 

السعر.

احلض���ارات القدمي���ة وتواكب 
احلضارات احلديث���ة بقفزاتها 
املتنوعة، وقد مت التنس���يق مع 
التي ملسنا  الس���فارة الصينية 
الكامل والسريع  التجاوب  منها 
في هذا اخلصوص، ونعمل على 
تق���دمي كل ما هو جديد وحديث 
لزوار مرافق شركة املشروعات 

السياحية، ونضع كل امكانياتنا 
إلجناح مثل هذه املهرجانات التي 

تعود على اجلميع بالفائدة.
الس���فير  من جهت���ه أعرب 
الصين���ي عن ش���كره وتقديره 
لشركة املش���روعات السياحية 
التنظي���م والنجاح  على ه���ذا 
الذي يشهده مهرجان االسبوع 

الصيني للمأك���والت املتنوعة 
منذ انطالقته. وتابع بأن عالقة 
الصداق���ة والتعاون بني الصني 
والكويت شهدت تطورا مطردا 
حتت القيادة احلكيمة للبلدين، 
الس���يما فيما يتعلق مبجاالت 
السياسة واالقتصاد والتجارة 
والطاقة والتعليم والس���ياحة 

فقط وس���ار حتى 20 سبتمبر 
املقبل، اجع���ل صيفك مغامرة 
ال تنسى. هل تريد االسترخاء 
والتمتع بيوم مشمس رائع قرب 
حوض الس���باحة مع العائلة؟ 
انتهز عروضنا املختلفة خالل 

التي تناسب جميع  االس���بوع 
األذواق، هذا الصيف في عطلة 
نهاية االسبوع الدخول للمسبح 
مقاب���ل 12 دينارا فق���ط للكبار 
ويشمل الدخول الى املسبح مع 
بوفيه من املأكوالت اخلفيفة من 

الشاورما والهمبرجر والسلطات 
اللذيذة و6 دنانير للصغار دون 
الثانية عشرة حيث سيستمتع 
األطفال بأجمل األوقات واأللعاب 
الترفيهية املعدة خصيصا لهم 
في نادي األطفال الترفيهي وكذلك 

يعتذر النائب علي الراش���د 
عن عدم اس���تقبال رواد ديوانه 
ابتداء من الثالثاء، على أن يعاود 
استقبالهم بعد ش���هر رمضان 

املبارك، وكل عام وأنتم بخير.

ديوانية الراشد
بعد رمضان

يعت���ذر احملام���ي 
فيص���ل الكندري عن 
عدم اس���تقبال رواد 
ديوانه خالل اإلجازة 

الصيفية.

الكندري يعتذر
 في الصيف

»تعاونية الخالدية« نظمت رحلة عمرة لموظفيها

انطالقا من دورها االجتماعي، نظمت جمعية 
اخلالدية التعاونية رحلة عمرة ملوظفيها، وقال 
أمني الس���ر عدنان الس���الم ان اجلمعية لديها 
برنامج ألنشطتها على مدار العام حترص على 
تنفيذه بعيدا عن لغة البيع والش���راء وتوفير 

السلع املخفضة.
وأشار السالم إلى أن مشروع رحلة العمرة 

للموظفني هو أحد األنش���طة التي تزيد األلفة 
والتقارب بني موظف���ي اجلمعية ومتكنهم من 

أداء املناسك حتت أشراف اجلمعية.
وكان في وداع املعتمرين بعض من أعضاء 
مجلس اإلدارة وقد أمر مجلس اإلدارة بتوفير كل 
متطلبات الرحلة حرصا على راحة املعتمرين 

وهم من مختلف أقسام اجلمعية.

لقطة تذكارية للمعتمرين قبل املغادرة


