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»برانش اجلمعة« بفندق ومنتجع موڤنبيك البدع

بطولة »املشروعات السياحية« للشطرجن في نادي اليخوت

التي يقدمها باستمرار«.
كما يتميز موڤنبيك البدع 
كذلك مبطاعم���ه املتنوعة 
والتي تقدم أطباقا مختلفة 

الس���اعة ومن  على م���دار 
ضمنه���ا »مطع���م بلداني« 
املختص بتقدمي أشهى وألذ 
املأكوالت البحرية الطازجة. 
»مقهى الفيراندا« الواقع في 
البهو مع التراس لالستمتاع 
املأكوالت اخلفيفة،  بأطيب 
باإلضافة إلى »بار املسبح« 
ال���ذي يق���دم العدي���د من 

املشروبات املنعشة.
كما يق���دم الفندق كذلك 
»الليلة املصرية« كل أربعاء 
من الساعة 7.00 مساء حتى 
11.30 ليال وتضم تش���كيلة 
واسعة ومتنوعة من أشهر 
املأكوالت املصرية كاحملاشي، 
الكب���اب، فت���ة والعدي���د 

غيرها.
ولعشاق األسماك ميكنهم 
االستمتاع »بليالي الباربكيو« 
كل خمي���س وجمعة ابتداء 
الس���اعة 7.30مس���اء  من 
وحت���ى 11.30 لي���ال والتي 
تضم مجموع���ة كبيرة من 
األسماك الطازجة، السلطات 

وغيرها.

املتقدم����ة، كما  باملراك����ز 
رصدت شركة املشروعات 
السياحية مكافآت نقدية 
الكويتي  لفريق املنتخب 
املركز  للناشئني وكؤوس 
األول لكل فئة إضافة إلى 
شهادات املشاركة للمركز 

األول لكل فئة.

»إن فندق ومنتجع موڤنبيك 
البدع يعد الوجهة العائلية 
املفضلة بالكويت وذلك نظرا 
لألنشطة والعروض العائلية 

الكويتي لأللعاب الذهنية 
ف����ي نادي اليخ����وت احد 
مرافق شركة املشروعات 
الس����ياحية، وتتضم����ن 
البطول����ة فئ����ة الرج����ال 
والسيدات والناشئني وقد 
رصدت إدارة النادي جوائز 
قيمة للفائزين والفائزات 

الفني����ة وجلن����ة احلكام 
واملش����اركني واملشاركات 
من رجال وسيدات وفريق 
املنتخب الكويتي للناشئني، 
انطلق����ت بطولة ش����ركة 
املش����روعات الس����ياحية 
التي  الثالثة للش����طرجن 
تنظم بالتعاون مع النادي 

يق���دم فن���دق ومنتجع 
الوجهة  الب���دع،  موڤنبيك 
العائلي���ة األولى بالكويت، 
بوفيهات غنية ومتنوعة كل 
يوم جمعة، وذلك ابتداء من 
الساعة 12.30 ظهرا وحتى 
باملطع���م  04.30 عص���را 

الرئيسي للفندق »بريز«.
يضم بوفي���ه »برانش 
اجلمعة« تش���كيلة واسعة 
ومتنوعة من األطباق العربية 
والعاملية، إضافة إلى باربكيو 
األسماك على شاطئ الفندق، 
الطه���ي احلية،  محط���ات 
بوفيهات خاصة باحللويات 

والعديد غيرها.
الفن���دق كذلك  كما أعد 
العديد من األنشطة الترفيهية 
واملسابقات لألحبة الصغار 
والتي تش���مل الرسم على 
الوجه، أشهر أفالم الكرتون 
املفضلة لدى األطفال، دروس 
الرقص ومسابقات »الشيف 

الصغير« لتعليم الطبخ.
وعلق مدير عام الفندق 
ماجد جبر بهذه املناسبة قائال: 

الرئي����س  برعاي����ة 
التنفيذي لشركة املشروعات 
الس����ياحية خال����د الغامن 
وحضور حس����ن رمضان 
رئيس مجلس إدارة النادي 
الكويتي لأللعاب الذهنية 
وأعضاء مجل����س اإلدارة 
اللجنة  ورئيس وأعضاء 

لقطة تذكارية لفريق بنك الدم وموڤنبيك املنطقة احلرة

اللجنة املنظمة مع رجال الداخلية

مشاركة من االطفال اللجنة املنظمة واحلكام

دماء العاملني بـ »موڤنبيك«  احلرة
تنعش بنك الدم

نظم فريق العمل بفندق موڤنبيك الكويت 
باملنطقة احلرة حملة للتبرع بالدم بالتعاون 
مع بنك ال���دم املركزي إميانا منه بتحقيق 
األهداف االجتماعية التي ترمي إليها سياسة 
الفندق والتي تساعد في تدعيم وترسيخ 
دوره وأنشطته االجتماعية، أقيمت حملة 
التبرع بالدم بقاعة طيبة على مدار اليوم 
حيث قام موظفو فندق موڤنبيك الكويت 
باملنطقة احلرة بالتبرع بالدم، كما شارك 
بعض موظفي وعمال الشركات املجاورة، 
وقد تنوعت فصائ���ل الدم بجميع انواعها 
حتى النادر منها وال���ذي انعش بنك الدم 
املركزي مما سيساعد على سد العجز من 

تلك الفصائل النادرة. 

وقد عبر مدير عام الفندق حسن حسانني 
عن س���عادته قائ���ال: »لقد قمن���ا بتنظيم 
حملة التبرع بالدم إميانا منا بدعم العمل 
اإلنساني والتطوعي وسعيا منا للمشاركة 
في خدمة املجتمع وإنقاذ احلاالت احلرجة 
التي تستقبلها العديد من املستشفيات كل 

يوم«. 
وقد أعرب مدير العالقات العامة السيد 
العاصي عن دور الفندق في خدمة املجتمع 
الكويتي مما سيبرز مكانته وسط فنادق 
الكويت التي طاملا اش���تهر بها بني رواده 
املتنوعة وبخدماته  بأنشطته االجتماعية 
الراقية التي يس���عى لتقدميها بشكل دائم 

لنيل رضا عمالئه«.

استحس���ان وإعجاب رواد 
املنتزه وقد انطلقت مسيرة 
الكورفي���ت برحلة العودة 
مصحوبة بتمنيات احلضور 
من اجلمهور بالعودة الساملة 
مع مزيد م���ن املهرجانات 

املماثلة الناجحة.

مهرجان »كورفيت« في اخليران
لنشر الوعي املروري

عبد احلليم.. نال التكرمي بيوم املعلم

نظمت شركة املشروعات 
الس���ياحية بالتنسيق مع 
الكويتي  نادي كورفي���ت 
الكورفيت  مهرجانا حملبي 
ف���ي منتزه اخلي���ران أحد 
مرافق ش���ركة املشروعات 
الس���ياحية، وقد انطلقت 
مس���يرة الكورفي���ت التي 
تضم أكثر من 50 س���يارة 
كورفيت مبوديالتها املختلفة 
الرياضي���ة احلديثة منها 
والتاريخية وألوانها املميزة 
ترافقه���ا دوري���ات وزارة 
الداخلي���ة وذلك من أرض 
املعارض مبش���رف وحتى 
منتزه اخليران، وقام فريق 
الكويت بتوزيع  كورفيت 
بروشورات خاصة بنشر 
الوع���ي والثقافة املرورية 
ب���ني رواد املنتزه ومحبي 
سيارات كورفيت، إضافة 
إلى العمل على تفريغ طاقات 
الشباب بالشكل الصحيح 
واآلمن حتت غطاء متحف 
السيارات ووزارة الداخلية 
وكذل���ك تق���دمي النص���ح 
واملشورة لرواد املنتزه، وقد 
أقيمت على هامش املهرجان 
مسابقة ألجمل 3 سيارات من 
سيارات كورفيت املشاركة 
املهرج���ان، بعدها قام  في 
أحم���د الب���دري مدير عام 
منتزه اخليران بالتكليف 
النادي بتوزيع  ومسؤول 
اجلوائز والك���ؤوس على 
املراكز الثالثة األولى، وقد 
القى تواجد نادي كورفيت 
املنت���زه  الكويت���ي ف���ي 

نال معلم اللغة اإلجنليزية 
في ثانوية فلسطني للبنني 
مبنطق��ة حولي التعليمية 
هاشم عبدالباري عبداحلليم 
التكرمي، وذلك خ��الل احتفال 
الكوي���ت بالي���وم العاملي 
للمعلم والذي أقامته وزارة 
التربي���ة على مسرح جامعة 
املربي  الكوي������ت، وتلقى 
التهاني من  عبد احللي���م 
األهل واألصدق���اء ووع���د 
مبواصلة اجلد واالجتهاد 
ملواصل���ة رس���الة تربية 

النشء.

أحد الفائزين يتسلم الكأس

تكرمي أحمد البدري

هاشم عبداحلليم يحمل شهادة التكرمي 

»الباكستانية الدولية« تخرّج كوكبة من طالبها
بشرى شعبان

بحضور املوجهة الفنية 
البدنية  األولى للتربي����ة 
امينة اس����ماعيل خّرجت 
الباكس����تانية  املدرس����ة 
الدولية كوكبة من الطلبة 
للعام الدراسي 2014/2013 
وذلك خالل حفل أقيم في 
فندق ساس بلو بحضور 

أولياء أمور الطلبة.
اس����تهل احلفل بكلمة 
الفني����ة امينة  للموجهة 
اس����ماعيل حض����ت فيها 
اخلريج����ني عل����ى اجلد 
واالجته����اد ف����ي املرحلة 
املقبل����ة خ����الل مرحل����ة 
التي  الدراس����ة اجلامعية 
تختلف كثيرا عن سنوات 
املدرس����ية،  الدراس����ة 
متمني����ة لهم التوفيق في 
احلي����اة ودعتهم الى البر 
بوالديهم اصحاب الفضل 
في بلوغهم هذه املرحل�ة 

وم�ا بعده�ا.

تكرمي الطالبة نور خالد

خريجو املدرسة الباكستانية أثناء حفل التكرمي

 الطالب أحمد محمد يتسلم شهادته

 نور قاسم مع والديها وعمتها الزميلة بشرى شعبان         )محمد هاشم( 

»مسك احلرم« نفحات إميانية من أمل الكويت للعطور
»مسك احلرم« خلطة عطرية جديدة 

مستلهمة من أجواء احلرم الشريف، واملسك 
هو أريج جدار الكعبة الشريفة، ومت مزجه 

وتركيبه داخل مختبرات أمل الكويت للعطور 
لتجعل كل قطرة من قطرات هذا العطر 

نفحة إميانية حتلق بنا داخل أجواء احلرم 
الشريف. ويضفي عطر مسك احلرم نوعا 
من الهدوء والراحة النفسية ويطلق العنان 
للخيال ليمتزج مع اخللطة الفاخرة ليصنع 

هالة من الصفاء والنقاء الروحي سرعان 

ما تتحول الى عشق ينبض باإلحساس 
والشوق الستنشاق كل قطرة من العطر 
املعبأة داخل قارورة كريستالية شفافة 

مصممة بعناية لتتناغم مع أجواء الصفاء 
والراحة التي تضفيها كل نفحة من نفحات 
العطر الرائع. عطر مسك احلرم يستخدم 
نهارا ومساء ليعطيك شعورا بالفخر الذي 

حتس به وأنت داخل أجواء احلرم الشريف 
ليكمل اسطورة اإلبداع ألمل الكويت من 

التميز واالنفراد بكل جديد وفريد.


