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ا�ماكن والتوقيتالفاعلية / الفنانينوصف الفاعليةالفاعلية

ا�ماكن والتوقيتالفاعلية / الفنانينوصف الفاعليةالفاعلية

موسيقى

موسيقى
كالسيكية

 موسيقى الجاز
الفولكلورية

دانيلي سيبه
وفرقته الرباعية

ا�ربعاء 21 نوفمبر 
 مسرح عبدالحسين عبدالرضا
السالمية - الساعة 19:00

دخول مجاني

المايسترو /  فرانشيسكو جريللوعزف بيانو

ا�حد 25 نوفمبر
دار ا�ثارا�سالمية

مركز اليرموك الثقافي
الساعة 19:00

دخول مجاني

أوبرا روما
أوركسترا الشباب

معارض
ومتاحف فنية

 المأكوالت
ا�يطالية

موضة

18 إلى 25 نوفمبرعروض ترويجية للمطاعم ا�يطاليةمطاعم
 مطاعم متنوعة

عروض ترويجية
منتجات المالبس وا�حذية ا�يطالية

عروض
ترويجية

 عروض ترويجية على مختلف المنتجات
ا�يطالية من مالبس وأحذية وإكسسوارات

18 إلى 25 نوفمبر
 ماركات ومحالت متنوعة

سيارات ودرجات نارية سيارات
معرض السيارات والدرجات النارية
(فيراري ، مازيراتي، الفا روميو، فيات،

ابارت و دوكاتي)

مارينا كريسنت
من 22 إلى 24 نوفمبر

مارينا مول

الترويج للسياحة سياحة
عروض ترويجية خاصة بالسياحة والسفر 

�يطالية في  "سوق سفر"
من 22 إلى 24 نوفمبر

ا�فنيوز

تنظيف الشاطئ بيئة
حملة تنظيف شاطئ المارينا بالتعاون

مع مجموعة فيات
شاطئ المارينا

السبت 24 نوفمبر
الساعة 9 صباحًا

المذاق ا�يطالي

عروض طهي مباشرة

عروض ترويجية على مختلف المنتجات ا�يطالية 
وترويج لمنتجات جديدة بالتعاون مع غرفة تجارة 

وصناعة  "ريفيرا ليجوريا - ايمبريا، سبيتزيا وسافونا"
مع دورة لعمل البيتزا ا�يطالية مع الشف فيتوريو 
فوشه بأكاديمية اسواق سيفيكو لتعلم الطهي

عروض طهي مباشرة
"ال فاريناتا"

بواسطة الشيف فيتوريو فوشة

أسواق سافيكو هيبرماركت
بالري

17 إلى 25 نوفمبر 

التصاميم

Arts

معرض "فن يمشي"
تاريخ وفن تصاميم الحذاء ا�يطالي
بالتعاون مع مؤسسة كولوسيوم

الثقافية الدولية

 خمسون عام من ا�زياء ا�يطالية
بالتعاون مع بن شي فنجا للموضة

أشكال المياه
 بالتعاون مع

متحف التصميم الثالثي بميالنو

معرض "درايف أن"
للفنان العالمي ماركو كازينتيني

مع عرض خاص لتحفة فنية
على سيارة فيراري وسيارة مازيراتي

18نوفمبر إلى 9 ديسمبر
قاعة البريستيج

ا�فنيوز

22 نوفمبر إلى 9 ديسمبر
قاعة البريستيج

ا�فنيوز

19 نوفمبر إلى 8 ديسمبر
مركز الشيخ عبدا¼ السالم الثقافي

www.ascckw.com

23 نوفمبر إلى 22 ديسمبر
مركز الشيخ عبدا¼ السالم الثقافي

www.ascckw.com

مارينا كريسنت
22،23 نوفمبر

ً الساعة السادسة مساءا
الدعوة عامة ومجانية

ا�حد 18 نوفمبر
مركز شيخ جابر ا�حمد الثقافي

الساعة 20:00 
لحجز التذاكر

www.jacc-kw.com

مؤتمرعلوم

النسخة الثالثة السنوية
مؤتمر إدارة النفايات

بروفيسور أومبيرتو ارينا
"من جامعة كامبانيا "لويتجي فانفيتيلي)

الثالثاء 20 نوفمبر  
معهد الكويت ل¾بحاث العلمية

K.I.S.R.
الساعة 09:00

24،23،22 نوفمبر - مارينا مول
من الساعة  18:00إلى الساعة 21:00 

لغة إيطاليةتعليم
دورات لتعلم

اللغة ا�يطالية

ممارسة  الرياضة لصحة أفضلالرياضةا�طفال

جامعة الكويت
ومدارس متنوعة

ا�ثنين وا�ربعاء
19 و 21 نوفمبر 2018

من الساعة 12:30 إلى 14:00
 قاعة الخالدية بكلية العمارة

جامعة الكويت

عرض جوي
FRECCE TRICOLORI 

خليج الكويت
السبت وا�حد

17 / 18 نوفمبر 2018

أبراج الكويت – الساعة 13:45


