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املعرس مع عمه عبدالوهاب القطان املعرس عبداهلل الطمع

احتفل محم���د الطمع بعقد قران جنله عب���داهلل على كرمية 
عبدالوه���اب القطان بحضور جمع من األه���ل واألصدقاء الذين 
ش���اركوا عبداهلل فرحته وقدموا له التهاني واملباركة باملناسبة 

السعيدة.. ألف مبروك.

عبداهلل احتفل
بعقد قرانه

حسن الطمع وعلي الصالح يباركان للمعرس ووالده محمد الطمع

مرمي سعد الشمري مع خالتها خالدة العربيد

مريم نجحت  في الثانوية العامة
احتفلت مرمي سعد 
الشمري بتخرجها في 
الثانوية العامة وشاركها 
األهل واألصدقاء فرحتها، 
وتلقت مرمي التهنئة من 
والديه���ا وخالها خالد 
الشريدة وخالتها خالدة 
العربيد الذين متنوا لها 
حي���اة حافلة بالنجاح 
وتن���وي  والعط���اء، 
مرمي متابعة دراستها 
اجلامعية والعمل بعد 
التخرج خلدمة بلدها 

الكويت. 
ألف مبروك وعقبال 

اجلامعة.

الزميل دهيران أبا اخليل

فريق ماجيك يشاركون موظفي البنوك متعة الترفيه في األكوابارك

»ماجيك« يشارك اتحاد المصارف 
يوم النشاط والحيوية في األكوابارك

أبا الخيل يعتذر 
لرواد ديوانيته

يعتذر عضو مجلس 
ادارة جمعية الصحافيني 
الكويتية الزميل دهيران 
مرم���ح أب���ا اخليل عن 
استقبال رواد ديوان أبا 
اخليل مبنطقة العارضية 
اعتبارا من الس���بت 24 
اجلاري لسفره في اجازة 
خاصة عل���ى ان يعاود 
استقبالهم في اول شهر 
رمضان املبارك ان شاء 

اهلل.

شارك ماجيك مشروب الطاقة الطبيعي كجزء من تواصله 
االجتماعي في الي���وم املفتوح الذي أقام���ه احتاد املصارف 

الكويتية وذلك في األكوابارك.
 وحض���ر اليوم الترفيهي عدد كبي���ر من موظفي البنوك 
التجارية في الكويت وعائالتهم ليستمتعوا باألنشطة الترفيهية 
جلمي���ع ألعاب األكوابارك، وكالع���ادة فقد كان فريق ماجيك 
متواجدا لتقدمي الضيافة املجانية جلميع زوار األكوابارك في 
هذا اليوم املفتوح ليمنحهم الطاقة الطبيعية وجتديد االنتعاش 

واحليوية خالل تواجدهم في هذا امللتقى االجتماعي. 
ويتكون مشروب الطاقة ماجيك من مكونات طبيعية تعمل 
على رفع مس���توى الطاقة الطبيعية لدى اإلنس���ان وزيادة 
التركيز، وتش���كل مكونات هذا املش���روب الطبيعي توليفة 
مدروس���ة بعناية لتكون االختيار الطبيعي واألمثل. وتضم 
في مكوناتها نبت���ة الغوارانا التي تعزز الطاقة اجلس���دية 
بسرعة، ونبتة اجلينس���ينغ التي تساعد في حتفيز الطاقة 

على املدى الطويل.

الشيف الهبيل يعود لـ » موڤنبيك الكويت ـ المنطقة الحرة«

يعود الشيف الهبيل للطبخ واالبتكار بناء 
على طلب محبي مطعم ال دانتي جزيرة الطعام 
االيطالي في فن���دق موڤنبيك الكويت � املنطقة 
احلرة، حيث ان عشاق الطعام مدعوون لالستمتاع 
مبجموعة شهية من خيارات فنون الطبخ االيطالي 
التي يعدها لهم الشيف الهبيل، فإذا كنت تريد ان 
تنأى عن احلياة اليومية الرتيبة تفضل بزيارة ال 
دانتي لتناول غداء عمل شهي، سواء كان غرضك 
اجتماع���ا للعمل او كان ببس���اطة لقاء أصدقاء 
العمر فإن خيارات ال دانتي للمقبالت والوجبات 
الرئيسية واآليس كرمي ستمأل منتصف يومك 

من األحد الى اخلميس.
ولالحتفال بعيد ميالدك على الطريقة التقليدية 
بإمكانك االحتفال على طريقة ال دانتي، اذ تتوافر 
يوميا للغداء او العشاء )6 ضيوف على األقل(، 
عروض لعيد امليالد س���تجعلك انت والش���يف 
الهبيل مسؤولني عن املطبخ لصنع وجبات البيتزا 
واملكرونة اخلاصة الشهية ألصدقائك، مع الشيف 
الهبيل حتول احللم ال���ى حقيقة في ال دانتي 
حيث جتتمع أطيب وأش���هر األطباق االيطالية 

والعروض املبتكرة حتت سقف واحد.


