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اتفاقية تعاون بين »عمال البترول« و»روتانا المنشر«

»حروف وخطوط« إبراهيم حبيب في »تالل غاليري«

ضمن سلس���لة اخلدمات التي يقدمها املجلس 
التنفي���ذي الحت���اد عم���ال البت���رول وصناع���ة 
البتروكيماويات العضاء اجلمعية العمومية للنقابات 
والعاملني في القطاع النفطي وقع االحتاد اتفاقية 
تعاون مشتركة مع ادارة فندق روتانا املنشر لتقدمي 

خصومات خاصة على جميع اخلدمات التي يقدمها 
الفندق، حيث مثل ادارة الفندق حسن العازمي مدير 
العالقات العامة واالمن بفندف روتانا املنشر، وكان 
احلضور من احتاد البترول عبدالعزيز الش���رثان 

رئيس االحتاد وجاسم الناصر نائب الرئيس.

لميس بالل
أقيم معرض الفنان إبراهيم حبيب في »تالل 
غاليري« والذي سيستمر حتى 22 فبراير اجلاري 
وهو املعرض الشخصي الثالث للفنان واملتضمن 
25 لوح���ة. إبراهيم حبيب في بدايته كان يرصد 
عوالم الفن فاجته لرسم البورتريه لتتكون لديه 
حصيلة كبيرة من صور ح���كام الكويت، واآلن 
هو يرصد جتليات اخلط العربي ويس���تلهم من 
احلروف والتكوينات الكوفية تش���كيالته، وفي 

معرضه اجلديد أضاف تقنيات نحتية على اخلشب 
فجاءت أعماله متوازنة.

وتتكلم لوح���ات حبيب عن اخل���ط العربي 
والزخرفة والتمازج بينهما باستخدام املواد الفنية 
املختلفة، واجلانب الثاني يتضمن منحوتات فريدة 
على الساحة التشكيلية مأخوذة من حروف كوفية 
قدمية بإخراج يتميز ع���ن باقي الفنانني، وأحب 
اللوحات للفنان ابراهيم حبيب هي لوحة »اهلل« 

املعروضة بأسلوب حديث جدا.

عبدالعزيز الشرثان وجاسم الناصر وحسن العازمي اثناء توقيع االتفاقية

»حروف وخطوط« إبراهيم حبيب إبداعات وجمال

سبحان اهلل

من اللوحات املعروضة

)كرم ذياب(الفنان إبراهيم حبيب أمام إحدى لوحاته

»الندمارك« تفتتح مطعم »كارلوتشيوز« بمجمع األڤنيوز

افتتاح المخيم الربيعي الشبابي للهيئ ة العامة للشباب والرياضة

برعاية مدير عام الهيئة العامة للشباب 
والرياضة باالنابة، وبحضور مدير ادارة 
الش���باب عبداهلل  الفن���ي لقطاع  املكتب 
الطراروة  عبدالرس���ول ونائبه خليف���ة 
ومدير ادارة شؤون االعالم والنشر )الناطق 
الرسمي( توفيق العيد، وعدد من قيادات 

ومشرفي قطاع الشباب ومنتسبي الهيئات 
الشبابية وأولياء أمورهم، مت افتتاح املخيم 
الربيعي الشبابي السنوي للهيئة العامة 
للشباب والرياضة مبنطقة الزور والذي 
يعتبر جزءا من النشاط االساسي لقطاع 
الشباب والذي يتزامن مع احتفاالت الكويت 

بأعيادها الوطنية، عيد االستقالل ال� 50 وعيد 
التحرير ال� 20 والذكرى اخلامسة لتولي 

صاحب السمو األمير مقاليد احلكم.
ويهدف املخيم هذا العام الى تعزيز الوالء 
واالنتماء للوط���ن الغالي، حيث حترص 
الهيئة على غرس حب الوطن في نفوس 

الشباب من خالل االنشطة الشبابية املختلفة 
التي تقام في جو أس���ري بروح شبابية 
مترابطة ومتآلفة. هذا وتتضمن أنش���طة 
املخيم العديد من االنشطة الشبابية ذات 
الطابع الرياضي واالجتماعي والترفيهي التي 

تقدم في اطار جاذب ومحبب للشباب.

)محمد ماهر(افتتاح »كارلوتشيوز« إضافة جديدة ومتميزة من »الندمارك« لـ »األڤنيوز«

فابيو شكابليغاتي ونافيد دولتشاهي وسائبل باسو

متجر االطعمة »كارلوتشيوز« يقدم أفضل أنواع املواد الغذائية الطازجة 

الزميل عادل املشعل ويسرا املشاري وفهد الصباح

أشهى األطباق من »كارلوتشيوز«

زراعة األشجار للحفاظ على البيئة الشباب يحافظون على البيئة

لقطة تذكارية للمشاركني في املخيم الربيعي للشباب والرياضة

محمد راتب
في خطوة منها لتثبيت تواجدها 
افتتحت  والتواصل مع عمالئها 
مجموعة الندمارك مطعم ومقهى 
ومتجر االطعمة »كارلوتشيوز« 
االيطالي وذل���ك بحضور مدير 
التسويق في املجموعة علي حسني 
ومدير العمليات التنفيذي سائبل 
باسو ورئيس »فودمارك« نافيد 
دولتشاهي وجمع من الشخصيات 
االجتماعية واملدعوين والذواقة 
الدور  وذلك في مجمع األڤنيوز 
األول، واكد دولتشاهي ان افتتاح 
مطع���م »كارلوتش���يوز« يأتي 
ضمن خطط مجموعة الندمارك 
التوسعية في قطاع الضيافة في 
املنطقة ليقدم فرصة لتناول اشهى 
املأكوالت واالطب���اق االيطالية 
بأسعار مناسبة للجميع وتأتي 
هذه اخلطوة بعد النجاح الكبير 
الذي حققته »كارلوتشيوز« في 
دبي لتقدمي ما يرغب به س���كان 
الكويت م���ن مواطنني ومقيمني 
لتذوق اشهى النكهات واالطباق 

االيطالية املميزة.
ويق����دم املطع����م مأكوالته 
وسط اجواء عصرية ومريحة 
كم����ا يوف����ر وجب����ات االفطار 

الكالسيكية واحللوى، ومساء 
يس����تمتع الراغب����ون بوجبات 
العشاء مع انوار الشموع ملختلف 
املناس����بات وفي اجواء اسرية، 

والقهوة الصباحية والوجبات 
اخلفيفة ووجبات الغداء بأسعار 
مناسبة اضافة الى الباستا التي 
حتضر ف����ي املقهى مع املقبالت 

وتتميز جميع املأكوالت املقدمة 
في »كارلوتش����يوز« مبكوناتها 
الطازجة واالحتفاء في كل اسبوع 
مبختلف انواع االطعمة الفاخرة، 

عبر قوائم اس����بوعية متنوعة 
وعروض خاصة إلرضاء جميع 
االذواق مبا يقدمه »كارلوتشيوز« 

من اشهى االطباق.


