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»بي. اف. تشانغز« يفتتح  فرعه الثاني في نادي الكورنيش
مجموعة األطب����اق التي يقدمها 
مطعم »بي. اف. تشانغز« تعكس 
مدى تأثير حضارة جنوب شرق 
آسيا في املطبخ الصيني احلديث. 
هذه القائمة الثرية مبختلف أنواع 
األطعمة ستكون حافزا للجميع 
للع����ودة إلى مطع����م »بي. اف. 
تشانغز« لالستمتاع مبا لذ وطاب 
من املأك����والت الصينية في جو 
يضفى عليه األصالة في التقاليد 
والكرم في الضيافة.  تقوم شركة 
محمد حمود الشايع بإدارة سلسلة 
مطاعم »بي. اف. تش����انغز« في 
منطقة الشرق األوسط. واجلدير 
بالذكر أن هذا هو املطعم الثاني 
الذي مت افتتاحه في سلسلة هذه 
املاركة العاملية في الكويت، والرابع 
لها في املنطقة حيث يوجد فرعان 
لنفس املطعم في دولة اإلمارات 
العربية املتح����دة، وهناك خطة 
للتوس���ع في العديد من بلدان 

الشرق األوسط.

الربيان، اللحم املنغولي، الروبيان 
الدجاج احللو  مع اجلوز، وجبة 
الشهيرة، وعدد كبير  واحلامض 
من االختيارات املتوافرة على قائمة 
الوجبات الغنية بأشهى املأكوالت. 
أما قائمة احللويات املتنوعة فتشمل 
أطباقا مثل: فوندان الشوكوالتة 
وكريس����ب التف����اح وغيرها. إن 

املطعم في ج���و فريد يجمع بني 
عراقة احلضارة الصينية وحسن 
الضيافة األميركية. ويقدم مطعم 
ألذ األطباق  »بي. اف. تشانغز« 
الصينية املبتكرة والشهية ضمن 
قائمة األطعمة التي أصبحت تتمتع 
بش���هرة كبيرة ومنها: تشانغز 
راب اخل���س والدجاج، ديناميت 

قامت ش���ركة محمد حمود 
الش���ايع بافتتاح الفرع الثاني 
ملطع���م »ب���ي. اف. تش���انغز« 
ف���ي الكويت، وهو أحد أش���هر 
املطاعم األميركية املتخصصة 
في تقدمي املأك���والت الصينية. 
عقب النجاح الكبير الذي حققه 
الفرع األول ملطع���م »بي. اف. 
تش���انغز« في مجمع األڤنيوز، 
يأتي افتتاح الفرع الثاني املكون 
من طابقني، في نادي الكورنيش 
على شارع اخلليج العربي، في 
إطالل���ة جميلة عل���ى الواجهة 
البحرية كما أنه يضفي جتربة 
رائعة متزج بني طابع الضيافة 
املأكوالت  األميرك���ي وأش���هى 
الصيني���ة. الطه���اة في مطاعم 
»بي. اف. تشانغز« يحرصون 
عل���ى اختيار أفض���ل املكونات 
الطازج���ة ذات اجلودة العالية 
ف���ي إعداد الوجب���ات الصينية 
الش���هية والتي تقدم لضيوف 

فاطمة فرهاد تتوسط االطفال أثناء املسيرة

.. ومشاركة من املعلمات بأفراح الكويت

مشاركات باملسيرة

ليلى الشريف ومحمود دشتي وفاطمة فرهاد مع عدد من احلضور

شكر وحب وعرفان لصاحب السمو في مدرسة شيخان الفارسي »سفير الفنطاس« يهنئ الشعب الياباني لفوزه بكأس آسيا 2011
قدم »فندق وريزيدنس سفير« في 
الفنطاس تهانيه لس���فير اليابان في 
الكويت ياسويوشي كوميزو، مبناسبة 
فوز ب���الده بكأس آس���يا 2011، حيث 
هنأ مدير عام الفندق الس���يد أورس 
اإلدارة الشعب  وايسكوبف مع فريق 
الياباني بهذه املناسبة الوطنية ومتنوا 

لهم دوام التقدم والنجاح.
وكانت اليابان قد فازت بالكأس للمرة 
الرابعة على التوالي عندما تفوقت على 
أستراليا 1-0 في إستاد خليفة في قطر، 
وإميانا بأن هذا اإلجناز يستحق التقدير 
واالهتمام، قامت إدارة الفندق مبشاركة 
الشعب الياباني فرحته الغامرة في هذه 

املناسبة املتميزة. 
يعتبر »فندق وريزيدنس سفير« 
في الفنطاس وجهة منوذجية للراحة 
واالس���ترخاء والتمتع بأرقى أساليب 
احلياة العصرية عبر مجموعة متكاملة 
من املرافق واخلدمات، تش���مل صالة 
اللياقة البدني���ة والعديد من املطاعم 
واملقاهي املتميزة. كما تتس���م الغرف 
واألجنحة باخلصوصية والراحة وتوفر 
أفضل معايير اخلدمة للنزالء، وحتفل 
أجواؤها بالرقي، والفخامة والعناية بأدق 
التفاصيل، وميثل الفندق خامس فنادق 
»س���فير« في الكويت، والتي تتضمن 
أيضا فندق سفير مارينا، فندق سفير 
إنترناش���يونال، قرية فيلكا التراثية، 

وفندق »سفير« املطار

حتت رعاية مراقبة 
التعليم االبتدائي ليلى 
الشريف أقامت مدرسة 
شيخان الفارسي مسيرة 
ش���كر وحب وعرفان 
لصاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد 
مبناسبة مرور 50 عاما 
على االس���تقالل و20 
عاما على التحرير و5 
أعوام على توليه مقاليد 

احلكم.
مراق���ب  حض���ره 
التربوي���ة  األنش���طة 
ورئيس جمعية السالم 
أولياء  وعدد غفير من 
أمور التالميذ وقد اشتمل 
احلفل على العديد من 
الرياضي���ة  الفق���رات 
والثقافية والترفيهية 
املتنوعة،  واملسابقات 
وعلى مع���رض تراثي 
يحكي قص���ة املاضي، 
وف���ي اخلت���ام كرمت 
مديرة املدرسة فاطمة 
الطلبة وأولياء  فرهاد 
أمورهم وش���كرت كل 
من شارك في هذا اليوم 

املميز.

م.مجبل املطوع متوسطا فريق بيت اجلامعة وعددا من املشاركني

بيت الجامعة يشارك في األسبوع الوطني
 بـ »الهندسة والبترول«

أعلتت نورة البسام مسؤولة فريق العالقات العامة التابع ل� »بيت اجلامعة« عن املشاركة 
في األس����بوع الوطني املقام في كلية الهندسة والبترول وذلك بالتعاون مع جمعية الهندسة 
والبترول، حيث كانت املش����اركة ب� 3 أنش����طة، أولها رمز »العلم« وهو عبارة عن بنر كبير 
على شكل علم الكويت مفرغ من األلوان وضع في وسطه عبارة »لكل ناشر خير وطن مميز 
ذلك هو الكويت ولكل ناش����ر خير بيت ذلك هو BE«، حيث تشارك كل فتاة بلصق ستيكرز 
يحتوي على رمز BE ملون بألوان علم الكويت وعند اكمال ألوان العلم سيتم عرضه في عدة 
أماكن عامة كاملركز العلمي واملراكز التجارية، ألنه ميثل حب الوطن ويترك بصمة مؤثرة في 
النفوس، وقد حصلنا على 350 مش����اركة حتى اآلن. أما املشاركة الثانية فكانت بالبلوفرات 
وهي م����ن منتجات فريقنا »بيت اجلامعة« وحتتوي على عب����ارات وطنية حتمس مرتديها 
وقارئيها، وامليزة في هذه البلوفرات انها حتتوي على أرقام تسلسلية، أي ان صاحب البلوفر 
لديه رقم خاص به ال يحق ألي أحد ان يحصل عليه. والنشاط الثالث من خالل توزيع قرص 
مدمج يحتوي على اص����دار مؤمتر »فوق املاليني« وهو أول مؤمتر للبنت الكويتية يتحدث 
عن اهتماماتها وعطائها. بدورها صرحت رئيسة جلنة العالقات العامة في جمعية الهندسة 
والبت����رول هبة املطوع بان ذلك لي����س أول تعامل مع بيت اجلامعة، واحلمد هلل عند عرض 
هذه الفكرة أحببناها ورحبنا بها خصوصا انها تشكل فرصة كبيرة للطلبة والطالبات لكي 

يتركوا بصمة إلثبات حبهم للكويت من خالل هذا الصرح. 
وف����ي النهاية ش����كرت املطوع فريق بيت اجلامعة على حس����ن التنظي����م واالعداد لهذه 

األنشطة.

إدارة سفير الفنطاس تهنئ السفير الياباني بكأس آسيا


