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دعاة العالم اإلسالمي في ضيافة الريجنسي

الراعي الرسمي لليالي »رّيح قلبك بطاعة ربك«

»البجيت« تفتتح فرعها الـ 18 بجنوب السرة - منطقة السالم

في خضم حفالت واحتفاالت زين اللياليـ  ليالي 
فبراير اســــتطاعت االدارة القائمة على املهرجان ان 
تســــتقطب مجموعة من أهم الدعاة االسالميني في 
العالم العربي للمشاركة في ليالي فبراير لهذا العام 
بروائع من الندوات الدينية االسالمية رافعة شعار 
»ريح قلبك بطاعة ربــــك« وذلك إميانا منها بتنمية 
الوازع الديني وتعزيز ونشر القيم النبيلة في قلوب 
الكثيرين، ومن هنــــا كانت الفرصة ليحرص فندق 
الريجنسي على أن يكون »الراعي الرسمي« ألنشطة 
الليالي الدينية إلضفاء مزيد من البهاء على املهرجان. 
هذا واســــتقبل الفندق مجموعة متميزة من الدعاة 
املعروفني بالعالم العربي منهم على سبيل الذكر ال 
احلصر الداعية االسالمي عمرو خالد والشيخ محمد 

حسني يعقوب والشيخ محمد راتب النابلسي الذين 
اعربوا عن سعادتهم وثنائهم على الفندق كونه األول 
من نوعه الذي يقدم خدماته وفقا للشريعة اإلسالمية 
مؤكدين انه سيكون له شــــأن عظيم في املستقبل، 
حيث اشاروا الى ان العقيدة االسالمية هي السر وراء 
الفوز والصالح الذي يؤدي بصاحبه للنجاح املستمر. 
اجلدير بالذكر هو اختيار فندق الريجنسي ليكون 
»الراعي الرسمي« لالنشطة الدينية والذي يرجع الى 
التعزيزات املقدمة مــــن الفندق لضيوفه من الدعاة 
االسالميني والتي وصلت للصدارة لتضرب لهم اروع 
األمثلة في مجال الضيافة العربية التي تهتم بالضيف 
من حلظة دخوله وحتى مغادرته بسالم حيث تقدم 

اخلدمة مبا يتناسب مع كل الشرائح واالذواق.

افتتح مدير العمليات ايهاب وهبة احملل رقم 
18 لسلسلة شركة البجيت للحلويات واملعجنات 
وأكد وهبة ان فرع البجيت مبنطقة السالم يضم 
4 أركان مـــن احللويات واملوالح والشـــوكوالتة 
وحلويات القهوة وبارك ألهالي منطقة جنوب السرة 
بافتتاح احملل، وقال ان ادارة احملل في خدمة أبناء 

املنطقة، وأكد ان الشركة بصدد افتتاح من 4 إلى 5 
أفرع رئيسية مبحافظات الكويت خالل الـ 4 شهور 
القادمة وان الشركة تسعى دائما إلرضاء زبائنها 
بتقدمي ما هو جديد من احللويات واملعجنات التي 
ترضي أذواقهم وفقا ألفضل املواصفات وبأحسن 

مقاييس اجلودة.

الداعية عمرو خالد في ضيافة الريجنسي

رسم على الوجوه

مشاركة أسرية

مشاركتان ارتدتا مالبس بألوان علم الكويت

لعبة الكف لعبة البولينغ

رواد »البيرق« يستمتعون بالفقرات املقدمة

مشاركة األطفال في فقرات احلفل

جانب من املشاركات

املهرجون ادخلوا الفرحة الى قلوب احلضورأحلى ابتسامة

ايهاب وهبة يفتتح الفرع الـ 18 لـ »البجيت« في »السالم«

ايهاب وهبة مع طاقم عمل »البجيت« في جنوب السرة

الشيخ محمد حسني يعقوب مع عدد من إداريي وموظفي الريجنسي

الداعية د. محمد راتب النابلسي في ضيافة »الريجنسي«

»البيرق« يحتفل باألعياد الوطنية
حسين البريكان

أقام مجمع »البيرق« التجاري الكائن في منطقة العقيلة حفله 
الثالث مبناســـبة األعياد الوطنية حيث استمرت أنشطة احلفل 
من الـ 10 صباحا حتى الـ 10 مســـاء وتخللها العديد من الفقرات 
الترفيهية واملسابقات والعروض الشيقة التي أمتعت احلضور 
وادخلت البهجة والسرور الى قلوبهم اضافة الى توزيع اجلوائز 
على املتسابقني والهدايا على املشاركني الذين استمتعوا باألجواء 

التي سادت احلفل.
وقد تزين املجمع من الداخل واخلارج بأعالم الكويت وباألنوار 

التي أضاءت املكان احتفاال بأعياد فبراير.
كما قدمت عروض السيرك والشخصيات الكرتونية وفقرات 
املهرج، وبدوره أكد مســـؤول التطوير عـــالء أحمد ان »البيرق« 
يقدم العديد من املفاجـــآت لزواره من خالل احلرص على تقدمي 
األفضل دائما مشـــيدا برعاية ناصر الصيفي وشـــركة كواكسن 
ومجموعة عدنان الشرهان لهذه االحتفاالت مؤكدا أهمية املشاركة 

في االحتفاالت واملناسبات الوطنية.

»جاينكس« نّظمت مسابقة لعبة الحصن بنادي الكويت

نظمت شــــركة جاينكس لتنظيم املعارض واملؤمترات 
مسابقة لعبة احلصن الشهيرة ألول مرة في الكويت ومنطقة 
الشــــرق األوســــط على ملعب نادي الكويت الرياضي في 
منطقة كيفان على هامش مباراة منتخب الكويت الوطني 
ومنتخب اإلمارات، وسط مشاركة كثيفة للشباب من اجلنسني، 

وخصوصا ان لعبة احلصن تعتبر املعشوق األول لدى قطاع 
عريض من الشــــباب الكويتي. ونظرا ملا القته املسابقة من 
جناح منقطع النظير سواء من حيث املشاركة اجلماهيرية 
او من ناحية التنظيم واإلدارة، فإن جاينكس بصدد تنظيم 
املســــابقة مرة أخرى وفي نســــختها الثانية خالل )الشهر 

املقبل( على أرض أحد النوادي الكويتية وستكون املسابقات 
بالنسخة الثانية مقسمة ملراحل حتتوي على مجموعة مثيرة 
من األلعاب، وتأتي هذه اخلطوة كدعم من الشركة للنشاطات 
الرياضية والتشجيعية ملا لها من أهمية في نفوس الشباب 

ويذكر ان التذاكر متوافرة في املارينا مول.

)أسامة البطراوي(صورة تذكارية في »البيرق«


