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قص الشريط إيذانا بافتتاح املعرض

إحدى العارضات ارتدت ثوب الزفاف

صورة تذكارية مبناسبة االفتتاح

إقبال كبير على معرض الزفاف في سفير »مارينا«
ش����هدت النس����خة األول����ى من 
»معرض الزفاف« الذي اس����تضافه 
فندق »س����فير« مارينا الكويت في 
»مسرح وصالة سلوى صباح األحمد« 
وجمع حتت مظلت����ه كبار مزودي 
اخلدمات واملس����تلزمات الضرورية 
حلفل زفاف مثالي، إقباال كبيرا من 
الشبان والشابات املقبلني على الزواج، 
الذين توافدوا مع العائالت واألصدقاء 
الى الصالة، ووفر احلدث الذي استمر 
ملدة يوم واحد تشكيلة واسعة من 
األزياء الراقية، وديكورات الصاالت، 
واإلكسسوارات، وتصميمات الزهور، 
وكعكة الزفاف، واملجوهرات، وخدمات 

التصوير حتت سقف واحد. 
وأتاح املعرض الذي فتح أبوابه من 
الساعة 9 صباحا حتى 10 ليال للزوار 
احلصول على املش����ورة واستلهام 
األف����كار املبتكرة من العروض التي 
مت تقدميها خ����الل اليوم، حيث قام 
العارض����ون باس����تعراض جميع 
التي  العديدة  خدماتهم ومنتجاتهم 
تضم فس����اتني الزفاف، وديكورات 
الزهور، ومنص����ة الزفاف، واألزياء 
الراقية، واإلكسس����وارات والكثير 
غيرها. وباإلضافة الى ذلك، كش����ف 
فندق »سفير« مارينا الكويت خالل 
املع����رض ع����ن باق����ات متميزة من 
العروض املصممة خصيصا للمقبلني 
على الزواج، والتي تسري بدءا من 
يوني����و حتى أغس����طس، لتضمن 
للعروسني إقامة ملكية ال تضاهى، 
وتضم املزايا اإلضافية حلجز الباقات 
وجبة عشاء ملكية بعد احلفلة، وإقامة 
مجانية لليلة واحدة في اجلناح امللكي، 
والى جانب احلسومات املتميزة على 
رسوم حجز »مسرح وصالة سلوى 
صباح األحمد« حلفل الزفاف، أتاح 
املعرض للعروس����ني أيضا فرصة 
االستفادة من العروض على جميع 
اخلدمات واملستلزمات التي يوفرها 
العارض����ون. وتعليقا على النجاح 
الكبير الذي حققه املعرض، قال يان 
فردان، مدير عام فندق »سفير« مارينا 
الكويت: »يسعدنا ان يشهد املعرض 
في نسخته األولى هذا اإلقبال الكبير 
من الزوار، وقد حرصنا على العمل عن 
كثب مع املعارضني، من أجل توفير 
جميع املنتجات واخلدمات التي قد 
يحتاجها الشبان والشابات املقبلون 
على الزواج، حي����ث جاءت آراؤهم 
الكبير  النجاح  واقتراحاتهم لتؤكد 
الذي حققه املعرض«. وأضاف: »نحن 
على ثقة ان العرسان الذين بادروا الى 
اغتنام عروض الباقات املتميزة التي 
صممها فندق »سفير« مارينا الكويت 

خصيصا ألجلهم س����يجدون كل ما 
يتطلعون اليه، فبفضل دقة تخطيطنا، 
وخدماتنا املخصصة، يوفر مسرح 
وصالة سلوى صباح األحمد احمليط 
املثالي والعديد من املزايا لالحتفال 
بهذا اليوم املميز. وللمرة األولى في 
الكويت، سيحظى العروسان اللذان 
يحتفيان بزفافهما في فندق »سفير« 
مارينا الكويت، بفرصة غرس شجرة 
تذكارية خارج الفندق احتفاء بهذه 
الس����عيدة، لتتسنى لهما  املناسبة 
رؤية شجرتهما تورق وتتفتح مع 
مرور األيام. ويتميز مسرح وصالة 
سلوى صباح األحمد مبوقعه الساحر 
املطل على البحر، واملساحات الواسعة 
املخصصة ملواقف الس����يارات، كما 
انه مجهز بالكامل بأحدث التقنيات 
والتس����هيالت، ويتسع لنحو 1500 

شخص.

القالف واملذن وحنفي وقمبر يتوسطون فريق الكراتيه

وسام سالم أصغر العب متوسطا والدته وجدته علي القالف يكّرم الالعب عمر حازم

»المشروعات السياحية« تكّرم العبي الكراتيه
أبناء أعضاء األندية البحرية

نظمت شركة املش����روعات السياحية بنادي الشعب البحري للمرة 
الثانية على التوالي، وخالل أقل من شهرين حفل توزيع شهادات التقدير 
والتفوق وامليداليات التذكارية على العبي والعبات الكراتيه فريق الشركة 
واملك����ون من ابناء أعضاء األندية البحرية مجتازي املرحلة الثانية من 
اختبارات )الكيو(، وذلك بحضور علي شهاب القالف مدير إدارة الشواطئ 
واألندية البحرية، وخالد املذن مشرف نادي الشعب البحري، والكابنت 
عزت حنفي املدرب التربوي لرياضة الكراتيه باألندية البحرية واملشرف 

على اللعبة، وجانب من أولياء أمور الالعبني والالعبات.
هذا وق����ام القالف واملذن بتوزيع الش����هادات التقليدية وامليداليات 
التذكارية على الالعبني مجتازي املس����تويات الفنية العليا وحصولهم 
على األحزمة الدالة على مس����توياتهم بناء على أدائهم الفني والقتالي 

لرياضة الكراتيه بناء على تقييم املدير الفني للعبة واحلكم اآلسيوي 
الكابنت عزت حنفي ومندوب عن االحتاد الكويتي للكراتيه.

من جهته، قال القالف ان ش����ركة املش����روعات السياحية توفر كل 
امكاناتها في تنظيم مثل هذه البطوالت وتعمل على تشجيع األنشطة 
الرياضية التي تس����اعد على صقل مواه����ب أبنائنا من أعضاء األندية 
البحرية وتعليمهم الثقة بالنفس والشجاعة. وأعرب القالف عن سعادته 
بحصول الالعبني والالعبات مجتازي االختبارات على األحزمة مبختلف 
درجاتها، وس����عادته باملس����توى الفني ألدائهم ومدى التزامهم، مشيدا 
بتفوقهم الرياضي ف����ي رياضة الكراتيه. وأش����اد الكابنت عزت حنفي 
مبس����توى الالعبني والالعبات املتميز وأدائه����م املتقدم الذي يدل على 

انتظامهم واهتمامهم باللعبة والتزامهم وإقبالهم على التدريب.


