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أحمد بهبهاني منشان النمشان طرقي سعود م.محمد العليم

مبروك المولود 
الجديد للقطان

هاني احتفل 
بميالد عبدالكريم

رزق خالد القطان من أسرة 
العالقات العامة واإلعالم في 
الرياضي  البح���ري  النادي 
الكويتي وحرم���ه، مبولود 
أس���مياه »وليد«، وقد تلقيا 
التهاني واملباركة باملناسبة 
السعيدة من االهل واالصدقاء 
الذين متنوا لوليد  والزمالء 
حي���اة س���عيدة ف���ي كنف 

والديه.
ألف مبروك وجعله اهلل 

من الذرية الصاحلة.

احتف���ل هان���ي عابدين 
بعي���د املي���الد األول لنجله 
عبدالكرمي حي���ث أقام حفال 
باملناس���بة حضره عدد من 
األهل واألصدقاء الذين شاركوا 
هاني واسرته فرحتهم وقدموا 
املباركة والتهاني باملناسبة 

السعيدة. 
 أل���ف مب���روك وعقب���ال 

ال� 100 سنة.

بهبهاني يستقبل 
المهنئين برمضان اإلثنين
يس���تقبل أحمد اسماعيل 
بهبهاني املهنئني بشهر رمضان 
املبارك غدا االثنني 6 رمضان 
عقب صالة التراويح بالديوان 
القادس���ية قطعة 8 شارع 88 
منزل 4 ويعاود االستقبال كل 

اثنني كاملعتاد.

النمشان يستقبل 
المهنئين الثالثاء

يس���تقبل منش���ان سعود 
ديوانيت���ه  رواد  النمش���ان 
واملهنئني بشهر رمضان املبارك 

مساء الثالثاء وكل ثالثاء.

طرقي سعود يستقبل 
المهنئين اإلثنين

يس���تقبل طرقي س���عود 
املطيري رواد ديوانه واملهنئني 
بشهر رمضان املبارك مساء يوم 
االثن���ني عقب صالة التراويح 
في ديوانه مبنطقة الفردوس 

قطعة 9.

العليم يستقبل رواد 
ديوانه اليوم األحد

يفتتح الوزير السابق م.محمد 
العليم ديوانه ويستقبل االخوة 
املهنئني بالشهر املبارك اليوم األحد 
5 رمضان بعد صالة التراويح – 
العقيلة قطعة 2 شارع 204 )بني 

قطعة 1 وقطعة 2(.

قائمة طعام متنوعة من »ذي ميت كو« في رمضان
أقام مطعم »ذي ميت كو« الرائد 
في وجبات الستيك في الكويت مأدبة 
غداء األسبوع املاضي دعا فيها مختلف 
وسائل اإلعالم لتقدمي أطباق متنوعة 
وحصرية تضاف الى قائمة طعامه في 
شهر رمضان الفضيل. خالل املأدبة، 
تناول ممثلون إعالميون من مختلف 
الوكاالت العربية واإلجنليزية أطباقا 
ش����هية ولذيذة قدمت إليهم على يد 
موظفي املطعم اللطفاء الذين رحبوا 

بحضورهم.
الوجبات اخلاصة  الى  اضافة 
بشهر رمضان قدمت خالل املأدبة 
مجموعة مختلفة من أشهى أطباق 
الستيك في جو ممزوج بوصالت 
غنائية وعزف مفعم باحليوية مما 
أضاف الى املكان إحساسا متميزا. 
ويتمتع ضيوف مطعم »ذي ميت 
كو« خالل الش���هر الكرمي بحرية 
اختيار ما يرغبون في تناوله من 
بوفيه رمضان، كما ميكنهم ايضا 
ان يطلبوا ما يشاؤون من قائمة 

األكالت الشهيرة اخلاصة بنا.
يقدم »ذي ميت كو« أفضل أنواع 
التي تشوى على  الطازجة  اللحوم 
الفحم حتى النض����ج قبل تطريتها 
بخلطة »ذي ميت كو« السرية الفريدة، 
تضمن سلسلة مطاعم »ذي ميت كو« 
لزبائنها أطرى وأشهى أنواع اللحوم 
التي تقدم إليهم في كل مرة يزورون 
فيها املطع����م لتناول الطعام في أي 
مكان في العالم، ويفتخر »ذي ميت 
كو« الواق����ع في مجمع 360 بجانب 
متجر ماركس آند سبنسر برواده من 
الزبائن احملبني له الذين يتمتعون 
بجودة الطعام واخلدمة االستثنائية 
وصالت موسيقية ممزوجة بلطف فريق عمل »ذي ميت كو«التي تقدم اليهم في جتربة جديدة.

خالد القطان

عبدالكرمي

)أسامة البطراوي(»ذي ميت كو« يعني أشهى أطباق الستيك


