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25 يعت���ذر النائب ش���عيب 
املويزري عن عدم استقبال 
رواد ديوانه وذلك لس���فره 
خارج البالد في مهمة رسمية 
مع وفد برملاني، على أن يعاود 
استقبالهم فور عودته بإذن 

اهلل.

يقيم د.برجس فالح بن ظريان الهاجري حفل 
عشاء مبناسبة حصوله على شهادة الدكتوراه في 
علم اإلدارة وتطبيقاتها من جامعة القاهرة بتقدير 
امتياز والتوصية بنشر الرسالة على نفقة اجلامعة 
وتبادله���ا مع اجلامعات األخ���رى ومراكز البحث 
العلمي، وذلك مساء اليوم االثنني في قاعة الشهيد 

فهد االحمد مبنطقة جنوب الرقة.

الهاجري يحتفل بدكتوراه اإلدارة اإلثننياملويزري يعتذر لرواد ديوانه

جون آالن باتريك شيف جديد
 لمطاعم النوخذة ـ كراون بالزا

أعلنت ادارة كراون بالزا � الكويت عن انضمام الشيف جون آالن 
باتريك كرئيس للطهاة جلميع فروع مطاعم النوخذة، ويتمتع الشيف 
باتريك بخبرة تزيد عن 20 عام في قطاع الفنادق وخدمات الضيافة 
وقد شغل العديد من املناصب في مختلف انحاء العالم وكان آخرها 

فندق الهيلتون في جزر موروشيوس على احمليط الهندي.
كما فاز الشيف باتريك باملرتبة االولى على جميع الطهاة املشاركني 
في مسابقة بالك بوكس للطهي في عام 2006 واقيمت هذه املسابقة 
في جزر موروش���يوس. وعبر الش���يف جون باتريك عن سعادته 
بالع���ودة الى الكويت بعد فترة غي���اب، كما وعد ضيوف النوخذة 
الكرام بتشكيلة جديدة ومميزة من االطعمة البحرية الطازجة التي 

تلبي رغبات عشاق املأكوالت البحرية.
ومتنت ادارة كراون بالزا لباتريك االفضل بانتظار االطباق اجلديدة 

ذات النكهات اللذيذة التي نحن على موعد معها.
ويعتبر مطعم النوخذة من اق���دم املطاعم البحرية في الكويت 
فمنذ افتتاحه في كراون بالزا متيز بتصميمه الداخلي ملا يحمله من 
طابع تقليدي ميثل العادات الكويتية، هذا كله شجع على فتح فروع 
جديدة للنوخذة في ابو حليفة وملتقى الشعب، وقد اصبح معروفا 
للجميع ملا يقدمه من بوفيه خاص مليء بتشكيلة من االسماك البحرية 
الطازجة، مع تشكيلة متنوعة معروضة امام عينك من جميع انواع 
االس���ماك، كأم الروبيان والسرطان البحري، فإن النوخذة يستحق 

وبجدارة ان يكون املكان املفضل لعشاق املأكوالت البحرية.

تقطيع اللحوم على املائدة مع االستمتاع باملوسيقى الكولومبية

حضور اسري

جانب من رحلة »الوطني« البحرية

شباب »الوطني« استمتعوا بالرحلة البحرية

تجربة فريدة مع مطعم كاتس
في موڤنبيك الكويت ـ المنطقة الحرة

اننا في فندق موڤنبيك نقدم لكم عشاء من الدرجة االولى، يبدأ العشاء يوميا من الساعة 
السابعة مساء الى منتصف الليل ما عدا يوم االحد. والذي مييز »كاتس« هو قيام طاقم املطعم 
بإحض���ار اللحوم الى املائدة وتقطيع اللح���م امامكم دون ان تغادروا اماكنكم. كل ذلك وانتم 
تس���تمتعون بعزف الفرقة الكولومبية التي اتت من كولومبيا خصوصا لتعزف لكم. فهناك 
صدور الدج���اج املتبلة بالفلفل احلار والكزبرة وافخاذ اخل���راف املتبلة بالثوم والروزمري 
وحلم البقر املتبل باملستردة، وكذلك النقانق املتبلة بالتوابل احلارة، اضافة الى انواع اللحوم 
التي توضع على س���يف وتش���وى على النار املفتوحة مرتبة بشكل رأسي وطريقة التتبيل 
والشواء هذه هي ما يجعل مذاق اللحوم شهيا وذا مذاق ال يصدق. وليالي كاتس لها رونقها 
اخلاص اذ متتزج فيها االجواء الساحرة، ليلة اخلميس قوامها اللحوم الشهية املختلفة التي 
لن جتدوها في اي ليلة اخرى، لتمتعوا مذاقكم بروعة اللحوم املنتقاة بكل انواعها، مع رحلة 
املفاجآت السارة التي تنتظر السيدات ايام االثنني اذ سوف يتسنى االستمتاع بلذة املأكوالت 
الغنية واالطباق الش���هية التي س���وف تدلل مذاقكن املرهف وتأتي متوجة بخصم 50% على 
الفات���ورة. روعة الليالي املميزة في كاتس ال تكتمل اال بروعة الش���انغريا، فتلذذوا مبا طاب 

لكم من الشانغريا لتبتل العروق مبذاق منعش ليلة تعد باملرح والتسلية.

ثورة الموضة في سبالش لدى جميع فروع »سنتربوينت«رحلة بحرية لموظفي بنك الكويت الوطني
اصبح عرض ازياء س���بالش 
اخلريف � الش���تاء، الذي يعتبر 
من اش���هر العروض في املنطقة 
والذي شاهده ما يقرب من 3000 
شخص من عشاق املوضة جزءا من 
الوجه املتغير للموضة، حيث قامت 
40 من عارضات االزياء العامليات 
بعرض اروع صيحات املوضة هذا 
املوسم في قاعة العرض الرائعة 
مبدينة جميرة في 24 س���بتمبر 
2010، قام���ت العارضات بعرض 
اح���دث الصيحات من تش���كيلة 
سبالش اجلديدة خلريف � شتاء 
2010 والتي من بينها اثنتان من 
العاملية وهما  اروع الصيح���ات 
ميليتري / بايكر وكانتري كلوب 
سكي. واستلهمت تصميمات هذه 
التش���كيلة من عص���ر احلروب 
العاملية ثم اجتهت نحو املستقبل 
من خالل توب جن وفايت كلوب، 
وتتميز ثورة املوضة هذا املوسم 
في متاجر سبالش بأنها تشن حربا 
ضد موضة الرتابة، ومت تصميم 
قاعة العرض بشاشة عرض ضخمة 
متصلة بشاشات بالزاما متعددة 
والتي تعرض الرسالة اجلوهرية 
لثورة املوضة التي يسودها اللون 
الرمادي العسكري واالحمر، كما 
حتتوي قاع���ة العرض على  ممر 
على ش���كل ح���رف U وهذا املمر 
يتميز باضاءة واضحة مثبتة على 
االرضية ذات اللون الرمادي الفاحت 
والتي يوجد في مركزها مصعد 
رائع والذي يضيف ملسة ساحرة 
للتصمي���م جتعله اش���به مبقر 
عسكري، اما عن مقاعد الضيوف 
فقد متيزت بوجود قطاع منفصل 
بها للش���خصيات املهم���ة الذين 
الزبائن املخلصني  يعتبرون من 
ملتاجر سبالش وكذلك نخبة من 
العاملية  الش���خصيات االعالمية 

الذين استمتعوا بالعرض.

ال ينفصل عن اسباب اجناح اكثر 
عروض االزياء جذبا كل موسم.

كما اض���اف رازات بيج »يتم 
تصميم عروض سبالش في كل 
موسم بشكل فريد بحيث حتتفظ 
بوجود احدث الصيحات العاملية، 
وهذا املوسم قام سبالش بتحديث 
فكرة عرض االزي���اء عن طريق 
اجتذاب اكبر عدد من املستهلكني«. 
ان تشكيلة موسم اخلريف � الشتاء 
هي تشكيلة متميزة تعود بنا الى 
سحر املاضي مع اضفاء ملسات من 
ميليتر كول وكانتري كلوب سكي 
العصرية، لذا ميكنك ان تذهب الى 
اقرب متجر من متاجر س���بالش 
لتحصل عل���ى احدث الصيحات 
واكثرها جذبا حملبي املوضة وذلك 
في منطقة الري، الساملية، حولي، 
الفحيحيل، اجلهراء، والفنطاس، 
ال���ى جانب متجرن���ا في مجمع 

األڤنيوز.

وق���ال الرئي���س التنفي���ذي 
لسبالش رازات بيج: يقوم متجر 
س���بالش على مدار سنوات عدة 
باحداث ثورة في عالم املوضة في 
دبي والش���رق االوسط من خالل 
تقدمي افكار وحمالت ابتكارية كل 
عام، حيث تنتظر مجالت املوضة 
هذا العرض بشغف النه يحظى 
بتقدير واسع من املهتمني باملوضة، 
وهذا املوسم كشفت سبالش النقاب 
عن اول حمالتها الثالثية االبعاد 
في املنطقة، حيث رحبت بعصر 
التكنولوجيا،  املوضة من خالل 
وحاليا ومن خالل عروض االزياء 
اخترنا ان نتحرر من قيود موضة 
الرتابة. واستمر متجر سبالش في 
املوسم املاضي بالكشف عن عرضي 
املستهلكني اللذين يسبقان العرض 
االخير املخصص للش���خصيات 
املهمة. ويعتبر عشاق  االعالمية 
املوضة والزبائن املخلصون عامال 

استمتع موظفو بنك الكويت الوطني واسرهم 
برحلة بحرية رائعة على ظهر الباخرة »ايكاروس« 
احدى بواخر ش���ركة النقل العام، والتي نظمها 
»الوطني« نهاية االس���بوع املاضي للترفيه عن 
موظفيه. وقد شارك في هذه الرحلة عدد من قيادات 

وموظفي البنك من مختلف اداراته وفروعه، وقد 
تضمنت الرحلة التي عبرت شواطئ الكويت من 
مين���اء رأس االرض وحتى اب���راج الكويت على 
برنامج ترفيهي شامل وحفل عشاء مميز، تخللتها 

مسابقات وجوائز قيمة.


