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شوكت وشيولي
احتفال بزفافهما

احتفل ش���وكت حس���ن 
بزفافه على ش���يولي شوكت 
وأقام باملناسبة حفال حضره 
األهل واألصدقاء الذين شاركوا 
العروسن فرحتهما ومتنوا لهما 

حياة سعيدة، ألف مبروك.

شارك »سفير« مارينا الكويت فرحة االحتفال باألعياد الوطنية

يس����تعد فندق »س����فير« مارينا الكويت 
الستقبال العيد الوطني وعيد التحرير بباقة 
من العروض واألنش����طة اخلاصة لالحتفال 
بالذكرى العشرين لتحرير الكويت، وتستمر 
هذه العروض ملدة 5 أيام مميزة يحرص خاللها 
الفندق على ان يقضي جميع ضيوفه وقتا ممتعا 
مع أصدقائهم وعائالتهم. الضيوف الراغبون في 
قضاء عطلة االحتفاالت مع ذويهم في »سفير« 
مارينا الكويت بامكانهم االستفادة من عروض 
اإلقامة بالفندق، حيث ينالون قسطا من الراحة 
واالسترخاء واالستمتاع بإقامتهم في الغرف 

املصممة بديكورات رائعة واملطلة على املنظر 
اخلالب للخلي����ج العربي، وميتد هذا العرض 
بأس����عاره املخفضة م����ن 25 فبراير وحتى 1 
مارس. ان غرف الفندق األنيقة مزودة بكل ما 
يلزم الضيوف الكرام من تسهيالت ووسائل 
الراحة الفاخرة، واملجال متاح أمامهم لالستمتاع 
باملنتجع الرائع ومنطقة أحواض الس����باحة 
ونادي ك����ورال ريف الصحي. باس����تطاعتك 
االحتفال بهذه املناسبة العزيزة على القلوب 
مع فندق »س����فير« مارين����ا الكويت والتمتع 
بأوقات ال تنسى مع الفندق الذي يحتل موقعا 

اس����تراتيجيا يتميز بقربه من مطار الكويت 
الدولي ومدينة الكويت، إضافة الى اطاللته على 
العديد من املعالم املميزة للكويت مبا في ذلك 
أبراج الكويت واملركز العلمي ومجمع املارينا 
ومقاهي شاطئ املارينا. اما مطاعم الفندق التي 
يرتادها النخبة من الذواقة فتقدم تشكيلة من 
أشهى وجبات الطعام بدءا من مطعم »6 باملز« 
الذي يقدم أفضل املأكوالت الشرقية والغربية 
الى اطالنتس الذي يتخصص بأطباقه املختارة 
من أشهر املطابخ العاملية إضافة الى األصناف 

الشهية ملنطقة البحر األبيض املتوسط.

شيولي شوكت

شوكت حسني

مسابقة للحضور

إحدى فقرات العرض

..ومشاركة نسائية رسم على الوجوه

األطفال استمتعوا بالعروض املقدمة في »البيرق«

جمهور كبير يتابع فقرات االحتفال

»البيرق« يتألأل احتفااًل بأعياد فبراير
محمد الدشيش

بدا مجمع البيرق متأللئا بعد 
أن تزي����ن كل جانب منه بأضواء 
األعياد الوطنية في شهر األعياد 
وأقام املج��مع حفال كبيرا حضره 
نحو 5000 من اجلمهور حيث قدمت 

للحضور جوائز قيمة.
وش����ارك في احلفل الس����يرك 
الروسي وفرقة أم خماس لألغاني 
الشعبية ومت توزيع 1000 جائزة من 
احملالت املشاركة في مهرجان هال 
فبراير باملجمع، وأولى املسابقات 
كان����ت على جائزة كب����رى قدمها 
املجمع للرجال وأخرى للنساء وما 
يقارب 1000 جائزة كبرى لألطفال 

الذين حضروا احلفل.
»البي����رق«  إدارة  وأعلن����ت 
مشاركتها في جميع اعياد الكويت 

الوطنية واعياد التحرير.
)أسامة البطراوي(مجمع البيرق تألأل احتفاال بأعياد فبراير

اجعل 25 و26 فبراير يومين لالحتفال في المنشر روتانا

يفتخر فندق املنشر روتانا بتراث وتاريخ الكويت، 
لذا فقد أعددنا بوفيه غداء رائع لنحتفل سويا باحتفاالت 
العيد الوطني وعيد التحرير. استمتع بالبوفيه الرائع 
والغني باملأكوالت العربية والكويتية التقليدية في هذه 
األيام، فقط ب� 11 دينارا للفرد الواحد. ملاذا ال جتعلها 
فرصة للتجمع العائل����ي وتصطحب االطفال معك؟ 
حيث يتمت����ع األطفال من عمر 6 إلى 12 عاما بخصم 
50%. وال تفوت فرصة حجز جناحك اخلاص واستفد 

من االيام األخيرة لعرض هال فبراير املميز مقابل 87 
دينارا فقط شاملة وجبة اإلفطار لشخصن في مطعم 
فيلكا أو ببساطة دلل نفسك مع بوفيه مفتوح مساء 
كل أحد مع ليلة املأكوالت اإليطالية أو ليلة مهرجان 

املأكوالت املكسيكية مساء كل خميس.
أسرة فندق املنشر روتانا تتمنى لكم فبراير سعيدا. 
لالستفسار واحلجز الرجاء االتصال على 23921000 

.rotana.com أو قم بزيارة موقعنا اإللكتروني

خصومات 15%  من أطياب المرشود بمهرجان  هال فبراير 

اعلنت شركة اطياب املرشود 
للعطور مش���اركتها املواطنن 
ف���ي احتف���االت  والوافدي���ن 

فبراير.
 وم����ن ج���انبه، قال مدير 
ان  عام الشركة وليد املرشود 
الشركة حرصت على املشاركة 
في هذا املهرجان عبر مشاركة 
املواطنن خالل فترة الش���هر 
بخصومات س���تصل الى %15 

كما س���تقوم الش���ركة بتقدمي 
جوائز قيم���ة لعمالئها خالل 

املهرجان.
واش���ار املرشود الى ان قاعدة 
عم�����الء الشركة في توسع دائم 
وذلك بفضل ال���خبرة الكبيرة 
الش���ركة  ت���تمتع بها  الت���ي 
من���ذ ب���داية نش�������اطها عام 
1925 بال���تزام����ن مع ازدهار 
جتارة ال���لؤلؤ وحركة التجارة 

املت��بادلة بن الكويت واخلليج 
من جهة واسواق الهند والشرق 
االقصى من جهة اخرى، مضيفا 
ان ازدهار جت���ارة اللؤلؤ أدت 
النتشار جتارة البخور والعود 
والتي اصبحت فيما بعد جتارة 
رائجة اجتهت اليها انظار العديد 
من رجال االعمال والش���ركات 
الكبي���رة على  االس���تثمارية 

مستوى العالم.

اطياب املرشود منذ 1925

يعاود النائب عدنان املطوع 
وآل املطوع استقبال رواد ديوانهم 
الكرام كاملعتاد ابتداء من مساء 
يوم االحد بعد صالة العشاء في 
ديوان املطوع الكائن باملنصورية 

ق2 ش25 م12.

ديوانية المطوع
مساء األحد


