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27 عاد إلى البالد قادما من دبي 
أمني السر العام املساعد في النادي 
البحري الرياضي الكويتي محمد 
أحمد الفارس���ي بع���د أن أجرى 
عملية جراحية في املستش���فى 
السعودي � األملاني بدبي تكللت 

بالنجاح بفضل اهلل تعالى.

الفارسي عاد بالسالمة

»انفانيتي« الترفيهي
 في مول 360 يحتفل بيوم الطفل

ضمن أنشطته الشهرية املتنوعة التي ينظمها على مدار السنة، 
وفي نطاق مسؤوليته االجتماعية خصوصا في املناسبات الدينية 
والوطني����ة والثقافية واالجتماعية أقام مركز »انفانيتي« الترفيهي 
العائل����ي في مول 360 مهرجانا حاش����دا حضره املئات من األطفال 

وذويهم وذلك مبناسبة يوم الطفل.
وقد أمضى األطفال مع عائالتهم ساعات من الفرح واملتعة والتسلية 
وهم يتابعون البرنام����ج احلافل الذي أعدته إدارة املركز خصيصا 
للمناس����بة، وتضمن العديد من الفقرات والنش����اطات احملببة الى 
نفوس األطفال، كاملس����ابقات والش����خصيات الكارتونية وتلوين 
الوجوه ومس����رحية هادفة وتوزيع هدايا وجوائز قيمة وغير ذلك 
من نش����اطات أحيتها فرقة السنافر بقيادة بسام البارود، كما يعد 
هذا اليوم فرصة ليتعرف األطفال على ما يحتويه املركز من ألعاب 

تناسب مختلف األعمار.
وبهذه باملناسبة صرحت مديرة التسويق رشا احملتسب بأن مركز 
»انفانيتي« العائلي مت تأسيس����ه وتصميمه ليكون ساحة مفتوحة 
أمام األطفال في مختلف املناسبات، وقد حرصنا على االحتفال بيوم 
الطفل إلدخال الفرح والبهج����ة الى نفوس ضيوفنا الصغار الذين 
نرحب بهم دائما ونحرص على توفير كل س����بل الراحة لهم عندما 
يحتفل����ون بأعياد ميالدهم في املركز أو عن����د زيارتهم في رحالت 

تنظمها املدارس واجلهات اخلاصة والعامة.
تخل����ل احلفل توزيع ش����ركة معجزة الش����فاء هدايا عينية من 

منتجاتها على األطفال.
واملعروف ان مرك����ز »انفانيتي« الترفيه����ي العائلي هو أحدث 
وأكبر مرك����ز ترفيهي في الكوي����ت اقيم على مس����احة 5500 متر 
مرب����ع في الدور الثالث في م����ول 360 ويضم مجموعة من األلعاب 
املتنوعة واملبتكرة والشيقة التي تناس����ب جميع الفئات العمرية 
من الصغار دون س����ن اخلامسة وما فوق، وكذلك صممت صالتان 
إلقامة احلفالت اخلاصة وأعياد امليالد وهناك مسرح مجهز ملختلف 

األنشطة االستعراضية.

مدى حمود ورشا احملتسب

محمد الفارسي

مسابقات للحضور

مدير عام »صحارى« حسان بايرلي مع الفائزين بالبطولة

هدايا لألطفال

ريّانة مشعل العجمي مع مدرستها عال تزرع إحدى الشجيراتالشخصيات الكارتونية أمتعت احلضور

بداية رائعة لمسابقات الغولف في منتجع صحارى

انطلقت مس���ابقات رياضة الغولف مبنتجع 
صحارى كويت ملوسم 2011/2010، وأقيمت البطولة 
األولى في 15 اجلاري عل���ى ملعب الغولف في 
املنتجع الذي يض���م 18 حفرة واملصنف إلقامة 
بطوالت ذات صبغة دولية حسب معايير اللجنة 
الدولية للغولف. هذا وقد شارك في البطولة 88 
العبا والعبة من عدة دول وأشرف على برامج 

وانش���طة البطولة طاقم من املدربني املعتمدين 
دوليا، وقد ش���هدت البطولة منافسة قوية بني 
الالعبني واس���فرت نتائج البطولة عن فوز كل 
من: ب���ول الرنر )بريطاني���ا( باملركز األول في 
حني حصل اتش اس س���يو )كوريا اجلنوبية( 
على املركز الثاني وحل باملركز الثالث اس اتش 

بايك )كوريا اجلنوبية(.

رّيانة احتفلت
 بأسبوع التخضير

احتفلت رّيانة مشعل 
العجم���ي مبش���اركة 
املدرس���ة عال بأسبوع 
التخضير حتت رعاية 
مديرة مدرسة »الشعيبة 
بنات« هدى الش���مري 
واملديرة املساعدة سامية 

الشمري.

»خصمك = عمرك« عرض »هوليداي  إن ـ الكويت« في عيده الخامس

»ال دانتي« جزيرة الطعام اإليطالي في فندق موڤنبيك ـ المنطقة الحرة

»خصم���ك = عمرك« ع���رض مذهل من 
هولي���داي ان � الكويت مبناس���بة مرور 5 
سنوات متألقة بالنجاح والتقدم منذ افتتاحه 
عام 2005، وميزة ه���ذا العرض انه يؤهل 
ضيوفنا الكرام للتمتع بخصم يساوي عدد 
سنوات العمر عند تناول وجبات الطعام في 
أي من مطاعم الفندق مع استمرار هذا العرض 
حتى نهاية ديس���مبر 2010.ويتماشى هذا 
العرض اجلديد »خصمك = عمرك« مع حب 
إدارة هوليداي ان املشاركة في هذه املناسبة 
الرائعة مع جمي���ع املواطنني واملقيمني في 
الكويت ليتمتعوا بقضاء أجمل األوقات مع 
أحبائهم في مطاعم الفندق املتنوعة، ومن 
جمالية هذا العرض انه يشجع على لم شمل 
العائلة مع مشاركة كبار السن، مستفيدين 
من هذا اخلصم الرائع الكبير على إجمالي 
قيمة الفاتورة عند تناولهم الطعام في أي 
من مطاعم هوليداي ان.ولهوليداي ان رونق 
خاص وحلة مميزة ألنه مواكب لتطورات 
العصر مع تن���وع املطاعم لديه فبداية مع 
كافيه »الروما« تبدأ يومك بنشاط مع جلسة 
شبابية بصحبة األصدقاء، ثم يليه مطعم 
»تانغ تشاو« الصيني القادم من سحر الشرق 
بأطباق لذيذة وش���هية وحملبي السوشي 
والساشيمي املطبوخة على الطريقة التقليدية 
لديهم »ساكورا اكسبرس الياباني« ومطعم 
»الديوان« مع بوفيه عاملي رائع جتد أشهى 
املأكوالت اللذيذة فيه، وعشاق الستيك عليهم 
التوقف وجتربة املأكوالت الغربية � األميركية 
في ريب آي، وكافيه سوكريه مكان ألمسية 
ساحرة الرتشاف كوب من القهوة بصحبة 
األصدقاء، وأخيرا أيام زمان اللبناني القادم 

من عبق املاض���ي بجمال طبيعة لبنان مع 
جلسة شاعرية حيث تأتيك أفضل املقبالت 
اللبنانية الباردة والس���اخنة مع املأكوالت 
الشرقية من أيام جدودنا مع تشكيلة رائعة 

للنارجيل���ة مبختلف النكهات احملببة لدى 
اجلميع تنهيها بجلسة شاعرية على تراس 
املطعم تتمتع فيها باجلو اخلريفي الدافئ مع 

إطاللة رائعة على البحر واملركز العلمي.

يقدم مطع����م »ال دانت����ي« أطباقا إيطالية 
تقليدي����ة وأروع ما في فن الطهي اإليطالي في 

فندق موڤنبيك الكويت � املنطقة احلرة.
ويأتي الصيد طازجا من أعماق البحار ليصل 
الى طاولتكم ليالي اجلمعة في مطعم »ال دانتي« 
فاختاروا من قائمة أطباق بلح البحر العديدة: 
بلح البحر بصلصة الطماطم والريحان، بلح 
البحر بالثوم والبصل أو حتى بطعم الكرمية 
الطازجة، إضافة الى اكالت رائدة ونكهات مختلفة 

تعد بأجمل جلسة.ومت تخصيص ليالي السبت 
في مطعم »ال دانتي« لألكالت التقليدية التي 
اشتهرت بها أهم املدن اإليطالية، واآلن الفرصة 
متاحة الكتش����اف روعة املطبخ اإليطالي من 
خالل قائمة الطعام املخصصة به.. وجللسة من 
الدردشة وغداء عمل، يفتح مطعم »ال دانتي« 
ابوابه يوميا ليقدم ألذ األطباق املدهشة واخلدمات 
الرفيعة لضيوفه في أجواء تعبق بالس����كينة 
واالسترخاء لقاء 5.500 دنانير فقط عن الشخص 

الواحد.في عيد ميالدك بإمكانك االحتفال على 
طريقة »ال دانتي« حيث تتوافر يوميا للغداء 
أو العشاء )6 ضيوف على األقل( عروض لعيد 
امليالد ستجعلك أنت والشيف الهبيل مسؤولني 
عن املطبخ لصنع وجبات البيتزا واملعكرونة 
اخلاصة الش����هية ألصدقائك.لقد حتول احللم 
إلى حقيقة في »ال دانتي« حيث جتتمع اطيب 
واشهر االطباق اإليطالية والعروض املبتكرة 

حتت سقف واحد.


