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أطباق بحرية جديدة  في مهرجان النوخذة

جدد حيويتك بنهاية كل أسبوع
 مع »سفير مارينا الكويت«

انطلق مهرجان املأكوالت البحري���ة في مطعم »النوخذة« داخل 
فندق كراون بالزا، وأعد »النوخذة« للترحيب بهذه املناسبة احتفاال 
يضم تشكيلة قيمة من ثمار البحر الطازجة من أعماق البحار، حيث 
اطلق الشيف آالن باتريك العنان ألنامله مع خبرته الواسعة لتتفنن 
في اعداد الطعام بتش���كيلة متنوعة ترضي جميع األذواق، اذ ابتكر 
طبقا بحريا خاصا بهذا املهرجان مع وجود بوفيه واسع غني لعشاق 
املأكوالت البحرية تضمن الروبيان اجلامبو مع لوبستر يزينه الصوص 
الشهي مع تشكيلة متنوعة من األسماك الطازجة وبإمكانك ان تختار 
منها وس���نطبخها ونقدمها لك بالطريقة التي حتبها. ان »النوخذة« 
هو بالتأكيد هو االختي���ار األول حملبي املأكوالت البحرية الطازجة 
م���ن صيد اليوم، بطريقة عرض مغرية لألس���ماك البحرية احمللية 
واملستوردة، ويقدم كل طبق مع الكثير من األطباق اجلانبية تختار 
منها ما حتب، ان الطبق املميز في مطعمنا هو طبق النوخذة البارد 
احملبب لكل ضيوفنا، ومنذ افتتاح فرعه األول في كراون بالزا وبعد 
النجاح الكبير مت فتح فرعني جديدين في أبوحليفة وملتقى الشعب، 
فمهرجان النوخذة بانتظارك، اذهب اآلن، ومتتع باألطباق اللذيذة في 

مهرجان املأكوالت البحرية وتذوق روائع النوخذة.

يقدم فندق سفير مارينا الكويت بنهاية كل اسبوع عروضا مذهلة 
تتيح للنزالء االستجمام في أجواء الفندق الرائعة، وتشمل اإلقامة في 
غرفة مزدوجة ملدة ليلتني مع وجبة افطار واستخدام مجاني جلميع 
مرافق الفندق، مبا في ذلك النادي الصحي، الشاطئ وحمام السباحة 
وأيضا نادي مارينا لألطفال. وس����وف يس����تقبل الفندق نزالءه فور 
وصولهم بكوكتيل مميز، س����لة فواكه في الغرف، إضافة الى خصم 
35% على أي جلسة مساج في النادي الصحي )كورال ريف( فضال عن 
امكاني����ة مغادرة الغرفة في وقت متأخر. ويعتبر هذا العرض مثاليا 
لقضاء اجازة عائلية ممتعة، حيث يتميز الفندق مبوقعه الفريد على 
البحر في أرقى منطقة ضمن املدينة، وبإطاللة ساحرة على أهم معالم 
الكويت، كما ميتاز الفندق بأنه يوفر مدخال مباشرا الى املارينا مول، 
ومنطقة املطاعم واملقاهي املجاورة مما يجعله وجهة مثالية للعائالت 
التي تبحث عن التس����وق فضال عن االستجمام والهدوء خالل عطلة 
نهاية االسبوع. وقد مت تصميم غرف الفندق خصيصا لتمنح النزالء 
جتربة ال تنسى من االس����ترخاء، وهي مجهزة بجميع اخلدمات التي 
تضمن للنزالء اقامة هادئة وهانئ����ة، ويضم الفندق ايضا مطعم »6 
باملز« الذي يقدم أشهى األطباق الشرقية والغربية ومطعم »أطالنتس« 
الذي يقدم بوفيه الغداء والعشاء الى جانب البوفيه املخصص للصغار 

يوم اجلمعة واملرفق بعروض برنامج مارينا لألطفال.

يوم مفتوح لـ »الكيماويات البترولية« مع الصحافة
بتوجيهات م���ن رئيس مجلس اإلدارة والعضو 
املنتدب لشركة صناعة الكيماويات البترولية مها مال 
حسني وفي أجواء ودية عقدت الشركة لقاء مفتوحا 
مع محرري الصح���ف في نادي بوبيان. وفي بداية 
اللقاء رحب رئيس مجموع���ة االتصال واخلدمات 
الهاجري باحلضور، مشددا  بالش���ركة عبدالهادي 
على دور الصحافة وما متثله من همزة الوصل بني 
الشركة واملجتمع، حيث اشار الهاجري الى املسؤولية 
االجتماعية والتي تأتي في مقدمة أهداف الشركة، ملا 
لها من أهمية كبيرة في املجتمع. كما تناول الهاجري 
أهم األنشطة التي قامت بها الشركة في إطار املسؤولية 
االجتماعية وأهمها زيارة دار رعاية املسنني واالحتفال 
باليوم العاملي للمعلم وزيارة املرضى في املستشفيات، 

وغيرها من األنشطة االجتماعية األخرى.
وشهد اللقاء جولة للصحافيني في نادي بوبيان 
احلائز ش���هادة اآليزو، حيث أبدوا اعجابهم باحللة 
اجلديدة للنادي وما فيه من مرافق متنوعة تناسب 
جميع األعمار. وأشاد الصحافيون مبطبوعات الشركة 
ومنها مجلة »كيميا« والتي تصدر شهريا عن مجموعة 
االتصال واخلدم���ات ويترأس حتريرها عبدالهادي 
الهاجري وتبرز أهم أحداث وأنشطة الشركة، باإلضافة 
الى املطبوعات األخرى كنشرة »الرعاية املسؤولة« 

و»الهندسة والسالمة« وغيرهما.
وفي نهاية اللقاء وعد الهاجري بتجديد مثل هذه 
اللق���اءات والتي توطد العالق���ة فيما بني الصحافة 

والشركة.

سالي اخلضرا مع عدد من الصحافيات

عبدالهادي الهاجري في لقطة تذكارية مع الصحافيني

لقطة تذكارية في أحد مرافق نادي بوبيان


