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35 يحتفل فالح خلف العنزي بتخرج 
جنله املالزم مشاري ويقيم باملناسبة 
حفل استقبال وعشاء في صالة الشيخ 
عبداهلل املب���ارك في اخلالدية وذلك 
اليوم الس���بت.. ألف مبروك ومنها 

لألعلى.

العنزي يحتفي 
بتخرج مشاري مالزمًا

»ليالي المارينا« آسيوية وإيطالية ومكسيكية»الدولي« يواجه »الخليج« في ختام قدم المصارف اليوم

فريق بنك اخلليج املشارك بالبطولة

)كرم دياب(جان فردان مع السفير التايلندي وحرمه والسفير الهندي جان فردان 

جان فردان وفريق العمل يرحبون بالضيوف

أشهى املأكوالت في أطالنتس بسفير مارينا .. وصورة لفريق »الدولي«

تختتم في الثامنة من مساء اليوم السبت 
بطولة دوري كرة قدم نادي مصارف الكويت 
ملوس����م 2010 وذلك على ستاد صباح السالم 

بالنادي العربي.
وتنطلق األنش����طة حتت رعاية وحضور 
رئيس احت����اد مصارف الكويت حمد املرزوق 
ورئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي مصارف 
الكويت وقيادات القطاع املصرفي وجمهور كبير 
من العاملني في البن����وك األعضاء في النادي 
والش����ركات التابعة لها وأسرهم هذا ويواجه 
فريق البنك الدولي نظيره فريق بنك اخلليج 

في املباراة النهائي����ة بعد ان تغلب »الدولي« 
في املربع الذهبي على نظيره فريق »الوطني« 
الذي احتل املركز الرابع وفريق »األهلي« الذي 
ج����اء في املركز الثالث به����دف واحد مقابل ال 
شيء في اللقاءين. ويدخل فريق بنك اخلليج 
اللقاء وهو حاصل على درع وكأس املصارف 
في موسم 2009 بعد ان تصدر القائمة وخاض 
جميع مبارياته دون خسارة. من جهته، أعرب 
رئيس مجلس إدارة ن����ادي مصارف الكويت 
هش����ام البعيجان عن شكره وتقديره جلميع 
الفرق واجلهات التي شاركت في إجناح بطولة 

دوري 2010 وأشاد بالتنظيم والروح الرياضية 
العالي����ة التي حتلت بها الفرق خالل البطولة 
وتقدم بالش����كر لالحتاد الكويتي لكرة القدم 
للتعاون في إدارة املباريات بطاقم احلكام الذي 
أدار البطولة وكذلك واصل الش����كر والتقدير 
لوزارة اإلعالم والنادي العربي، ومتنى النجاح 
والتوفيق للجميع، وأكد على حرص مجلس 
اإلدارة عل����ى تقدمي األفضل للعاملني بالقطاع 
املصرفي ووجه الدع����وة لهم حلضور ختام 
البطول����ة، الفتا ال����ى ان ادارة النادي رصدت 

اجلوائز القيمة للفائزين باملراكز املتقدمة.

لميس بالل
احتفل فندق سفير مارينا الكويت مؤخرا باطالق 
ليالي املارينا التي تشمل الليلة اآلسيوية وااليطالية 
واملكس����يكية في مطعم اطالنتس وذلك بحضور 
وسائل االعالم احمللية وعدد من كبار الشخصيات 
وضيوف ش����رف، مبن فيهم السفير الهندي اجاي 

مالهوترا والسفير التايلندي شيتا دهربتانا.
وقام مدير عام فندق سفير مارينا الكويت جان 
فردان مع كامل فريق االدارة باس����تقبال الضيوف 
لدى وصولهم في امسية عكست كرم الضيافة التي 
يتميز بها الفندق، حيث متت دعوة احلضور لتذوق 
املأكوالت الشهية الفاخرة والتي تنتمي الى العديد 
من املطابخ اآلسيوية مبا في ذلك الصني واليابان 

والهند وتايلند واندونيسيا.
وباملناسبة، قال فردان: تتمثل غايتنا دائما في 
ضمان رضى ضيوفنا التام عن ما نقدمه من خدمات 
ومأكوالت متنوعة، ومتاشيا مع سعينا الدائم الى 
االرتقاء مبعايير خدماتنا يأتي اطالق ليالي املارينا 
التي نرمي من خاللها الى ان نقدم لضيوفنا فرصة 
استكشاف مختلف الوصفات التي مت طهيها خصيصا 
مبكونات فائقة اجلودة وفي اجواء فريدة ترقى الى 

اعلى معايير اخلدمة املتميزة.
ويستضيف مطعم اطالنتس الليلة اآلسيوية كل 
ليلة ثالثاء، وليلة الباربيكيو كل اربعاء، والليلة 
االيطالية كل خميس، والليلة املكسيكية كل سبت، 
كما يدع����و الفندق ايضا ضيوف����ه وعائالتهم الى 
تذوق مأكوالت البوفيه اللذيذة والتي يتم اعدادها 
م����ن قبل فريق من طهاة الفندق احملترفني كل يوم 
جمعة، وبعد االنتهاء من وجباتهم بامكان الضيوف 
التمتع بباقة من اشهى احللويات ومشروبات الشاي 
والقهوة، بينما يقض����ي اطفالهم امتع االوقات في 

نادي مارينا لالطفال.


