
 

 

 مهرجان اكتشف أمريكا فعالياتجدول 

 2018نوفمبر  9 -أكتوبر 26

 
 (2018أكتوبر  26الجمعة )

 

كيلومترات( في مجمع  5: سباق الركض والمشي )مسافة الصحة والرياضة() صباحا   307: الساعة

 السالمية –البوليفارد 

 

 ( 2018 أكتوبر 27السبت )

 

كيلومترات( في  10جولة على الدراجات الهوائية )مسافة  صباحا  )الصحة والرياضة(:  0009:الساعة 

صباحاً. سيقود المجموعة المهندس  9مبنى الشويخ. سيكون التجمع عند بنك بوبيان الساعة  -جامعة الكويت

 أحمد ياسين مال هللا.  

 

 (2018أكتوبر  28األحد )

 

جولة في مركز سلطان إلطالق مهرجان المنتجات  عصرا  )المنتوجات األمريكية(: 5:00-4:00الساعة 

 مجمع بوليفارد( األمريكية الصنع )فرع 

 

منتج أمريكي في مراكز سلطان في كافة فروعها )السالمية  4000: سيجرى عرض خاص على مالحظة

 ومجمع بوليفارد وسوق شرق وحولي ومجمع الكوت( طوال أيام مهرجان اكتشف أمريكا.

 

عرض تعريفي عن الدراسة في أمريكا في مدرسة بيان مساء  )الدراسة في أمريكا(:  7:00-5:00الساعة 

 شارع بيروت/ حولي.  -ثنائية اللغة

 *الفعالية خاصة بطالب مدرسة بيان ثنائية اللغة فقط

 

 (2018أكتوبر  29اإلثنين )

 



 
 التعاقدية لمشتريات فرص(: "السلسلة المحاضرات االقتصادية ) ظهرا   1:00 -صباحا   10:00الساعة 

 شارع الشهداء.  -غرفة تجارة وصناعة الكويت، قاعة البحرة -الكويت" بدولة االمريكية العسكرية القواعد

 

إطالق سيارة جيب رانجلر الجديدة. فندق ومنتجع شاطئ مساء  )السيارات األمريكية(:  8:00-7:00الساعة 

 شارع التعاون –المسيلة  -الجميرا

 

 (2018أكتوبر  30الثالثاء )

 

موقع  -حفل تسليم شاحنات فورد في المطالع ظهرا  )السيارات األمريكية(: 1:00 -صباحا   9:00الساعة 

 بوالت يول. *الحضور ألصحاب الدعوات الشخصية  

 

عرض تعريفي عن الدراسة في أمريكا والتأشيرات  مساء  )الدراسة في أمريكا(: 7:00-6:00الساعة 

الدراسية في المدرسة األمريكية المتحدة في منطقة صباح السالم )الدائري السادس( *الفعالية خاصة بطالب 

 المدرسة األمريكية المتحدة فقط.

 

ا فوكس في سينم (First Man)عرض فيلم فيرست مان  مساء  )األفالم األمريكية(: 10:00-7:00الساعة 

 في مجمع األفنيوز )المرحلة الرابعة(  *الحضور ألصحاب الدعوات الشخصية  

 

 (2018أكتوبر  31األربعاء )

 

حفل عشاء باربكيو على أنغام الموسيقى األمريكية تقدمها مساء  )المطبخ األمريكي(:  11:00-7:00الساعة 

  % خصم للمواطنين األمريكيين. 20في فندق ومنتجع شاطئ الجميرا المسيلة.  Afterthoughtفرقة 

 

   ( 2018نوفمبر  1الخميس )

 

مؤتمر فلور الحكومي في فندق منتجع الهيلتون عصرا  )االقتصاد األمريكي(:  5:00-صباحا   8:30الساعة 

 . 22)المنقف(. آخر موعد للتجشيل أكتوبر 

 

 

 

 



 
: عرض تعريفي السياحة في أمريكا( –سلسلة المحاضرات االقتصادية ) عصرا   4:00 -ظهرا   1:30الساعة 

لوكالء السفر تسليط الضوء على أهم الوجهات السياحية في أمريكا. فندق الشيراتون، قاعة الدانة، الدور 

 السابع *الحضور ألصحاب الدعوات الشخصية  

 

 (2018نوفمبر  2الجمعة )

 

جولة في معرض سوق سفر في مجمع األفنيوز للترويج مساء  )السفر إلى أمريكا(:  6:00-5:00الساعة 

 للوجهات األمريكية.  سيتم تقديم عروض ترويجية خالل المعرض.  

 

 (2018نوفمبر  4األحد )

 

حفل افتتاح الدورة التدريبية "التحدي االلكتروني العلوم والتكنولوجيا(: عصرا  ) 5:00-3:30الساعة 

العالمي" تقدمها شركة رايثيون وجامعة تكساس في سان أنطونيو لتحضير الطلبة الكويتيين للمشاركة في 

مبنى الخالدية *الحضور ألصحاب  -التحدي العالمي في سان أنطونيو، تكساس.  المكان: جامعة الكويت

 الدعوات الشخصية  

 

عرض الفيلم األمريكي الحائز على جوائز األوسكار مساء  )األفالم األمريكية(:  0010:-7:00الساعة 

 مركز اليرموك الثقافي. *الدعوة عامة   -باتون
 

الحرب العالمية  خالل جورج إس. باتون يروي قصة الجنرال .1970من إنتاج  أمريكي فيلم دراما حرب
 ألفضل فيلم وأفضل إخراج 10من أصل  أوسكار زجوائ 7حقق الفيلم نجاح ملحوظ وحاز على  ,الثانية

 . أفضل ممثلو
 

 (2018نوفمبر  5اإلثنين )

 

مجمع سكاي تحدي سكاي هوبز ومسابقة المحاربين في مساء  )الصحة والرياضة(:  7:00-5:00الساعة 

 الري. -زون للترامبولين

 

 (2018نوفمبر  6الثالثاء )

 

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D8%B1%D8%AC_%D8%A5%D8%B3._%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%B3%D9%83%D8%A7%D8%B1


 
في  2019حفل إطالق سيارة شيفروليه تاهو موديل مساء  )السيارات األمريكية(:  6:00-5:00الساعة 

 معرض شيفروليه )الشويخ(

 

( في فندق كيف تشتري عالمة تجارية أمريكية -سلسلة المحاضرات االقتصاديةمساًء ) 8:30-6:30الساعة 

 ومنتجع شاطئ الجميرا المسيلة. 

 

 (2018نوفمبر  7األربعاء )

 

 عرض موسيقي لطلبة الجامعة األمريكية في الكويت  عصرا  )الموسيقي األمريكية(: 3:00-2:00الساعة 

 

من نيو أورلينز. مجمع  PJ)المنتجات األمريكية(: االفتتاح الرسمي لمقهى  مساء   6:00-5:00الساعة 

 أبو الحصانية -المطاعم 

 

حفل عشاء باربكيو على أنغام الموسيقى األمريكية تقدمها ليال  )المطبخ األمريكي(:  10:00-8:00الساعة 

 فرقة سالح الجو األمريكية في فندق كراون بالزا الفروانية

 

 

     (2018نوفمبر  8الخميس )

 

عرض موسيقي لطلبة مدرسة بيان ثنائية اللغة صباحا  )الموسيقى األمريكية(:  11:00-10:00الساعة 

 تقدمها فرقة سالح الجو األمريكي

 

حفل تكريم رعاة مهرجان اكتشف أمريكا. الحضور ألصحاب  :مساء  )حفل تكريم( 9:00-7:00الساعة 

 الدعوات الشخصية

 

 (2018نوفمبر  9الجمعة )

 

مارينا  –عرض موسيقي تحييه فرقة سالح الجو األمريكية مساء  )عرض موسيقي(:  8:30-7:00الساعة 

 السالمية  -كريسنت

 

 



 

 قائمة العروض الخاصة
 

عروض خاصة في عدة مطاعم أمريكية ومحال تجارية في مجمع األفنيوز : 2018نوفمبر  8-أكتوبر 26

 وحول الكويت 360و

 

لدى محالت باث آند بودي ووركس وفوت لوكر وبايلس  وتخفيضاتعروض مختارة وتنزيالت  •

ومطعم ذي تشيز فاكتوري وشيك شاك وآيسينغ و أميركان إيغل وكليرز لالكسسوارات وستاربكس 

 ورايسينغ كينز وبليز بيتزا ودين وديلوكا.  
 

ومحالت في محالت نورث فايس )مجمع الكوت واألفنيوز وبوليفارد(. % 50تنزيالت تصل إلى  •

  ومجمع البوليفارد( ومحالت ايستباك )البوليفارد( 360فانز )مجمع 
 

 عروض وتخفيضات في لدى شركة علي عبد الوهاب للمطابخ واألدوات المنزلية  •
 

فندق ومنتجع جميرا )بمهرجان اكتشف أمريكا لدى مطعم بيبر ستيك هاوس  قائمة طعام خاصة •

 شاطئ المسيلة(

 

 %( 25عرض لدى مطاعم ريب آي في فندق كراون بالزا )خصم  •
 

•  ً  عروض مطاعم سليم تشيكن: اشتر وجبة واحصل على ساندويش مجانا
 

 عروض مطعم وينديز: كوبون اشتر وجبة واحصل على ساندويش ديف مجاناً  •
 

 % 15عروض بيتزا شايكي: خصم  •
 

 عروض ماكدونالدز: خصومات على وجبات مختارة •
 

ا إن: اشتر بيتزا حجم كبير واحصل على بيتزا )واحدة حجم وسط وواحدة حجم صغير عروض بيتز •

 مجاناً(

 



 

 العروض األخرى: 
 

على أنواع مختارة من المنتجات األمريكية الصنع لدى فروع مركز سلطان )السالمية  ضعف النقاط •

ومجمع بوليفارد وسوق شرق وحولي ومجمع الكوت(: يسري العرض على حملة بطاقات المكافآت 

 من مركز سلطان   
 

 نصف ساعة مجاناً في محالت سكاي زون لدى شراء تذكرة القفز لساعة •
 

 ك مينينغ )العرض شامل كافة الفعاليات(% خصم لدى محالت مي25 •
 

 2018نوفمبر  2-3
 

 %(20مجمع األفنيوز )خصومات تصل إلى  -أسعار خاصة لدى سوق سفر •
 

 خصومات لدى صيدليات المطوع

 
 عروض على منتجات العناية بالبشرة •
 ة(% خصم على كافة المنتجات األمريكية )ما عدا األدوية التي يتم تسعيرها من وزارة الصح10 •

 

 

 
 


