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»بيتك - أملانيا« يشارك في االحتفاالت الوطنية 

بسفارة الكويت في برلني
»الوطني« يحتفل بأعياد الكويت

 مع أطفال مستشفى بنك الكويت الوطني

»بيركنستوك«..األناقة والراحة تبدآن من األقدام

التمويــل  بيــت  شــارك 
الكويتي- أملاينا )بيتك-أملانيا( 
KT Bank AG فــي االحتفاالت 
الوطنية للكويت التي نظمتها 
سفارة الكويت في برلني احتفاال 
بالذكرى الـ58 الستقالل الكويت 
والذكرى الـ٢8 للتحرير ومرور 
١3 عامــا على تولــي صاحب 
الســمو األمير  الشيخ صباح 

األحمد مقاليد احلكم.
واستقبل ســفير الكويت 
لــدى أملانيــا جنيــب البــدر، 
وفــد »بيتك-أملانيــا« الــذي 
ضم الرئيس التنفيذي أحمد 
أرســالن، ومدير فــرع برلني 
أوميــت هانســر وعــددا من 
املسؤولني، معربا عن اعتزازه 
الكويــت  مبشــاركة شــعب 

احتفاالته الوطنية.
مــن جانبه، هنأ أرســالن 
والوفــد املرافــق له الســفير 
الكويتــي والكويــت قيــادة 
وشعبا بهذه املناسبة باعتبارها 
فرصة لتأكيد روابط الصداقة 
والتعاون الثنائي املتميز على 
جميع املســتويات، خصوصا 

اجلانب االقتصادي.
وتضمن احلفــل عددا من 
االنشــطة والفعاليات واقامة 
جنــاح اعالمي ضــم عددا من 
واملنشــورات  املطبوعــات 
الوطنية والثقافية واالقتصادية 
كما متت اقامة ركن ثقافي يبرز 
التقاليد اجلميلة وتاريخ تراث 

الكويت.
وعلى هامــش االحتفالية، 
اســتعرض »بيتــك- املانيا« 
خدماته ومنتجاته املصرفية 

قامت أســرة بنك الكويت 
الوطني بزيارة إلى مستشفى 
الوطنــي  الكويــت  بنــك 
التخصصي لألطفال ووحدة 
العالــج باخلاليــا اجلذعيــة 
في منطقــة الصباح الطبية، 
وذلك بهدف مشاركة األطفال 
والفريق الطبي فرحة األعياد 
الوطنية وقضاء بعض األوقات 
الطيبة معهم مبناسبة عيدي 

الوطني والتحرير.
وقد شــارك األطفال في 
تزيــني حلوياتهــم املفضلة 
الكويــت، كما  بألــوان علم 
قــام البنــك بتزيــني مبنى 
املستشفى باألعالم الوطنية 
وشعار البنك الوطني، وحمل 
األطفــال األعــالم ووضعوا 
قبعات ملونة بألوان األسود 
واألخضر واألبيض واألحمر.
ويحــرص موظفــو بنك 
علــى  الوطنــي  الكويــت 
تنظيم نشــاطات وزيارات 
دورية إلى مستشــفى بنك 
الكويــت الوطني من خالل 
برنامج سنوي ترفيهي خاص 
باملستشــفى ومــن ضمنها 
االحتفــال بالعيــد الوطني، 
كمــا يحــرص البنــك على 
مشــاركة الفريق الطبي في 
النشاطات  املستشفى بهذه 
للتأكيد على الروح املعنوية 
العاليــة واألواصــر القوية 
التي تربط املرضى بالفريق 
املعالــج والتي تعتبر جزءا 
ال يتجزأ من خطة العالج. 

أما فيما يتعلق باحتفاالت 
العيــد الوطنــي، فقد قامت 
العامــة  أســرة العالقــات 
والتواصل في البنك بإعداد 

بيركنســتوك هي عالمة 
رائــدة  عامليــة  جتاريــة 
وموديالتها تناســب الذوق 
العربي، تأسست بيركنستوك 
عام ١774 فــي أملانيا، ومنذ 
نشــأتها إلى اليوم حترص 
على تقــدمي أرقى موديالت 
األحذيــة بأعلــى معاييــر 
اجلودة واألداء، ومتتاز أحذية 
القدم  بيركنستوك بوسادة 
املتقدمة تكنولوجيا من خالل 
الراحــة التي تقدمها إضافة 
إلى املرونة والدعم الالزمني 
حلركــة القــدم الطبيعيــة، 
حيث تســاعد علــى توزيع 
وزن اجلســم بالتساوي ما 
يســاعد على تعزيز سالمة 
الظهر، وتتطلع بيركنستوك 
إلى تقدمي منتجاتها املريحة 
والرائعة لكل شرائح املجتمع 
انطالقا من رؤيتها بأن راحة 
اجلسد تبدأ من راحة القدمني 
سواء فيما يتعلق بالتصميم 

أو منط احلياة أو الصحة.
ومن قيم بيركنستوك انها 
صديقة للبيئة منذ إطالقها 
ألول منتج، اســتخدمت في 
تصميماتها عبر السنني مواد 
عاليــة اجلــودة وطبيعيــة 
وقابلــة للتجديــد وإعــادة 
القــدم  التدويــر، وســادة 
املســتخدمة فــي أحذيتهــا 
مصنوعة من نبتة اجلوتة، 
واملطاط، ولب الشجر، والفلني 
الذي يتم استخراجه من شجر 
السنديان الفليني دون قطع 
األشجار أو إتالفها، فيتم ذلك 
من خالل إزالة حلاء الشجرة 
القابل للنمو والتجديد. إيفا: 
متتــاز موديالت إيفــا )من 
خالت فينيل - إيثيلني( بخفة 
وزنها، وامتصاص الصدمات، 
والتحمــل، ومقاومــة املــاء 
بنسبة ١٠٠%، فهي مصنوعة 
البالســتيك املصبوب  مــن 
بنفس الطريقة مع اختالف 
الشكل، وهي مصممة بشكل 
أساسي للنشاطات الصيفية 
والســفر. وتقــف مجموعة 
أباريــل، الرائــدة عامليا في 

الواســع  »بيتــك« برنامجــه 
فــي االحتفــاالت الوطنية في 
الكويت، حيث تضمن البرنامج 
فعاليات ومبادرات ومساهمات 

وقد تفاعل األطفال وأبدوا 
فرحهم بزيارة أسرة البنك 
وبالنشاطات املسلية خالل 
اليوم، والتــي طغت عليها 
أجواء األعياد الوطنية، ولدى 
البنك الوطني برنامج متكامل 

وجودهــا في دولة اإلمارات 
العربية املتحــدة والكويت 
وقطــر ومملكــة البحريــن 
وســلطنة عمــان واململكــة 

العربية السعودية.
وتدير »أباريل« العديد من 
العاملية  التجاريــة  العالمات 
الشــهيرة، التــي انطلقت من 
املتحــدة األميركية  الواليات 
وكنــدا وأوروبــا وأســتراليا 
وآســيا، وتضم أسماء رائدة 
في عالم األزياء واألحذية، على 
غرار تومي هيلفيغر، جوسي 

ومســابقات مختلفــة غطــت 
مختلف شرائح املجتمع، وأكدت 
متيــز دور »بيتــك« الوطني 

واالجتماعي.

ألطفال املستشفى مت تصميمه 
وفق معايير تضمن توفير 
أفضل رعاية لألطفال وذويهم 
كما أنها تركز أيضا على دمج 
الفريق الطبي واملعالج في 
هذه النشاطات للتعبير عن 
روح العائلة الواحدة، وهذه 
املعايير تعكس معايير البنك 
كذلك كمؤسسة مالية رائدة.
البنــك ضمــن  ويقــدم 
برنامج الفعاليات السنوية 
مجموعة نشاطات مختلفة 
علــى مــدار العــام تتضمن 
مشاهدة أفالمهم املفضلة في 
صالة عرض مخصصة وركن 
قــراءة ومطالعة حيث وفر 
البنك املستلزمات كافة التي 
يتطلبها هــذا البرنامج من 
كتب وصالة العرض وأدوات 
ترفيه ومقاعد ووسائل دعم 
مبا يلبــي تطلعات األطفال 
ويدفعهم إلى االستمتاع بهذه 

النشاطات على اختالفها.

كوتور، ألدو، ناين ويســت، 
إيروبوستال، بولو بفرلي هلز 
وغيرها من األســماء إضافة 
لعالمات جتارية رئيسية مثل 

إجنلوت.
ويعود الفضل في جناح 
أباريــل ومنوها  مجموعــة 
املذهــل لرؤيــة وتوجيهات 
رئيسها العبقري والطموح 
نيليــش فيد، الــذي انطلق 
بالشركة من القوة إلى األقوى 
منذ نشــأتها وعلــى امتداد 

عقدين من الزمان.

مشاركة للصغار في فرحة االحتفال بأعياد الكويتوفد »بيتك - أملانيا« مع السفير جنيب البدر

محل »بيركنستوك«  )متني غوزال(

»بيتك-أملانيا« خالل مشاركته في حفل السفارة في برلني

ابتسامة جميلة 

)متني غوزال( فريق »بيركنستوك« في لقطة تذكارية  

املتوافقة مع أحكام الشــريعة 
للحضــور عبر جنــاح خاص 
للبنك ضم فريق متخصص.

بالتزامن مــع ذلك، واصل 

مجموعة من النشاطات لهذا 
اليوم من خالل تزيني املبنى 
باأللــوان الوطنيــة وإعداد 
نشاط خاص لألطفال تضمن 
حتضير احللوى وتزيينها 
باستخدام ألوان علم الكويت. 

مجال توزيــع وبيع األزياء 
وأمنــاط  واالكسســوارات 
احلياة املتنوعة، على مفترق 
طرق االقتصاد احلديث في 
دبي. وأصبحــت املجموعة 
قادرة على تلبية احتياجات 
آالف املتســوقني عبــر أكثر 
من ١75٠ متجــرا وأكثر من 
75 عالمــة جتارية وبتعيني 
١٢.٠٠٠ موظــف من مختلف 

الثقافات.
وقــد تركــت مجموعــة 
أباريل بصماتها ورســخت 

جناح »بيتك - أملانيا« على هامش احتفاالت السفارة 

حذاء بيركنستوك لالطفال أحذية مريحةمن تصاميم بيركنستوك

ليالي الباربكيو في »كوبثورن اجلهراء« كل أربعاء

ليالي الباربكيو املميز بأنواع 
الشــواء مــن جميــع أصناف 
اللحوم املتبلة بعناية بأيدي 
طهاتنا احملترفــني، باإلضافة 
احلــي  الطهــي  أركان  إلــى 
املتعــددة واملتنوعة شــاملة 
البحريــة،  املأكــوالت  لركــن 
ركن املشويات املختلفة، ركن 
الشــاورما وركــن الباربكيو، 
حيــث يقــوم أمهــر الطهــاة 
أنــواع مختلفــة  بتحضيــر 
ومختارة من املأكوالت تطهى 
أمامك على الفحم، ناهيك عن 
املبتكرة  املقبالت والسلطات 
االســتثنائية  واحللويــات 
الشــهية، وجميــع أصنــاف 

تتجــدد ليالى الباربكيو 
في فندق ومنتجع كوبثورن 
اجلهــراء لتتألــق ثانية كل 
ليلة أربعاء بشــكل مختلف 
من الســاعة السابعة مساء 

حتى منتصف الليل.
وأكد مدير فندق ومنتجع 
كوبثــورن اجلهــراء حامــد 
البطــة ان الفنــدق ينتهــز 
هــذه الفرصة إلطالق ليالي 
الباربكيو مســاء كل أربعاء 
ويدعو اجلميع لزيارة الفندق 
واالستمتاع بالبوفيه الغني 
باألطبــاق املتنوعة وســط 
أجواء استثنائية على حوض 

السباحة.

املشروبات والعصائر الطازجة.
بدوره، أوضح مدير إدارة 
املبيعات والتسويق لفندق 
كوبثورن اجلهــراء محمود 
حســني ان الفنــدق يتميــز 
بوجود أنــواع مختلفة من 
اخلدمات من غرف وشاليهات 
تتيــح للعائــالت واملقيمني 
فرصــة االختيــار وقضــاء 
نهاية أسبوع فريدة باملنتجع 
ملــا يتميــز بــه مــن هدوء 
إلى  وخصوصية باإلضافة 
وجود مركز جتاري وترفيهي 
مبنتزه سليل اجلهراء بجانب 
فنــدق ومنتجــع كوبثورن 

اجلهراء.

وتعتبر ليالي الباربكيو 
إحدى أبرز أنشــطة الفندق 
وحدث هــام يترقبــه دوما 
عشــاق ليالــي الباربكيــو، 
التي أصبحت مالذ العائالت 
ممن ينشدون تناول أشهى 
أمتــع  املأكــوالت وقضــاء 
األوقات على أنغام املوسيقى 
وسط أجواء ساحرة تنبض 
باحلياة وتضيف الكثير الى 
هذا احلدث املوســمي الذي 
يقام حول أحواض السباحة 
التي حتيط بها املســاحات 

اخلضراء.
فإلى جانب بوفيه األطباق 
العامرة والغنية، يحفل بوفيه 

»روك فيش« ُيطلق قائمة جديدة ابتكرها 
الشيف ماركو غارفاغنيني في »جميرا النسيم«

دبي: كشــف روك فيش، 
مطعــم املأكــوالت البحريــة 
الشــهير في منطقــة البحر 
املتوســط بفنــدق جميــرا 
النســيم، عن قائمــة جديدة 
الشــيف اجلديــد  ابتكرهــا 
للفندق، ماركو غارفاغنيني، 
الذي ولد في كارارا حتت سفح 
جبال أبوان األلبية في إقليم 
توسكاني اإليطالي وتألق في 

عالم الطهي.
الشــيف هــذه  وابتكــر 
األطبــاق اجلديــدة في روك 
فيــش بفضــل شــغفه بفن 
الطهي الذي مــأل عليه قلبه 
وعقله بغرض بث احلياة في 
املذاق الفريد التي ميتاز بها 
املطبخ اإليطالي التقليدي من 
خالل األطباق الرئيسية مثل 

املشهور. وميكن االستمتاع 
بالطبق الكالســيكي اجلديد 
الذي ابتكره الشــيف ماركو 
حيث مــزج جبنة بوراتا مع 
اآليس كرمي وكولي الليمون 
والبرتقال احمللى، والبارفيه 
الذي يقدم مع البندق احمللى 
بالكرمية وحشوة شوكوالته 
جاندوجا. ولالستمتاع بطبق 
إيطالي كالسيكي، يقدم فريق 
الشيف ماركو أيضا املعكرونة 
الشــهية  ووجبــة األرزيــة 
املستلهمة من نكهات منطقة 

البحر املتوسط.
ال يشــتهر مطعــم روك 
فيش بقائمة أطباقه املتنوعة 
إنــه ميتــاز  بــل  فحســب، 
املميز  الداخلــي  بتصميمــه 
الذي أبدعه املصمم املشهور 

بيل بنسلي، ومبوقعه املذهل 
على شاطئ البحر مع إطاللة 
خالبة علــى اخلليج العربي 
وبــرج العــرب. وتأتــي هذا 
املستجدات اجلديدة في إطار 
جهود الشيف ماركو لتحسني 
مستوى الوجبات واملشروبات 
في فنــادق مجموعة جميرا. 
ويقــود ماركــو فــي جميرا 
النســيم حاليا فريق مكون 
من أكثر من ١5٠ شيفا ومضيفا 
ويشرف على 7 فنادق ميتلكها 
الفندق. ويؤدي الشيف ماركو 
دورا مهمــا فــي تنفيذ رؤية 
الرئيــس التنفيــذي جوزيه 
ســيلفا وكبير الطهاة مايكل 
إليس املتمثلة في تعزيز متيز 
قائمة األطباق واملشروبات في 

مجموعة الفنادق.

الكرودو واملأكوالت البحرية 
واملشــويات لتقــدمي أفضل 

جتربة للزائرين املميزين.
ميكن للزائرين االستمتاع 
اآلن بوجبة الربيان املشوي 
مع شــوربة العــدس كطبق 
أول أو ترتــار التونة مع أرز 
بالزعفران من قائمة الكرودو، 
أمــا بالنســبة إلــى األطباق 
الرئيسية، فيقدم حلم املاعز 
الذي يطهــى على نار هادئة 
ملــدة 36 ســاعة مــع طماطم 
مفرومــة وبطاطــس بوريه، 
أو وجبة األرزية الشهية مع 
السلطعون أو سمك القاروص 
البحــري مــع اخلرشــوف 
وخالصة الليمون. إضافة إلى 
هذه األطبــاق املميزة، هناك 
طبق حلــم العجــل امليالني 


