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ديوان المطوع األحدالحمود يستقبل المهنئين برمضان اليوم

يستقبل سفيرنا 
لدى اململكة االردنية 
الهاش����مية الشيخ 
فيص����ل احلم����ود 
واخوان����ه املهنئني 
بحلول شهر رمضان 
الفضيل بعد صالة 
اليوم  التراوي����ح، 
ف����ي  7 رمض����ان، 
ديوانهم بأبوحليفة، 
حياكم اهلل ومرحبا، 
م����ن  وعس����اكم 

عواده.

يس���تقبل 
النائ���ب عدنان 
الم����ط��������وع 
رواد ال��دي���وان 
والم����هنئي���ن 
بش���هر رمضان 
مس���اء  الكريم 
المقبل  االح���د 
2010/8/22 ف���ي 
المطوع  ديوان 
بالمنصوري���ة 
2 شارع  قطعة 

25 منزل 12.

»سفير مارينا« استضاف اإلعالميين  في غبقة »قمر المارينا«

احتفل »فندق س����فير مارينا الكويت« 
بغبقة رمضانية ساهرة على شرف نخبة 
من الصحافيني واالعالميني كتقدير ملجهوداتهم 
ولتوطيد العالقة التي دامت لسنوات. ونظمت 
السهرة في خيمة »قمر املارينا« التي متيزت 
بالطابع الشرقي والرمضاني معا. وقد أثنى 
احلضور على ما تتميز به خيمة »قمر املارينا« 
من ديكورات ش����رقية رائعة وبوفيه شهي 
وخدمة ترقى ألعلى املستويات. من جانبه، 
رحب املدير العام لفندق سفير مارينا الكويت 
يان فرادين مع فريق العمل االداري باحلضور 
ومتنوا لهم شهرا مباركا، كما أعرب فرادين 
عن خالص تقدي����ره ملجهوداتهم ودعمهم 
املتواصل للفندق، كما قدم الش����كر للرعاة 
 ،»KLM الرسميني للغبقة وهم »اير فرانس
الراي العاملية للدعاية واالعالن، مجموعة 
بوشهري، االسطورة، كيك & بيك، االندلس، 
حبشي وش����لهوب وفود تش����ويس. وقد 
استعرض املدير العام االنشطة التي أعدها 
الفندق الس����تقبال الشهر الفضيل مبا فيها 
بوفيه االفطار الفاخر في مطعم أطالنتس 
بإطاللته اخلالبة على مياه اخلليج العربي، 

وأيضا اس����تعدادات مسرح وصالة سلوى 
صباح االحمد الستقبال املجموعات الكبيرة في 
حفالت االفطار والسحور والقرقيعان، كما أكد 
يان على توفير أسعار خاصة للغرف طوال 
الشهر الكرمي وأيضا عروض متميزة في فترة 
عيد الفطر املبارك، ثم دعا اجلميع لالستمتاع 
باالمسية الس����اهرة ومبا أعده الفندق من 
مفاجآت وحفاوة بالغة باالعالميني. وخالل 
الغبقة، استمتع احلضور باالنغام املوسيقية 
الشرقية وبضيافة عربية مميزة انعكست على 
اصناف الطعام املختلفة واالطباق العربية 
والعاملية املتنوعة، باالضافة الى منصات 
الطهي املباشر وأنواع املشروبات الرمضانية 
واحللويات الشرقية الشهية، لتكتمل االجواء 
الشرقية الساحرة التي طال انتظارها. من 
جهة أخرى، تخلل السهرة أيضا مجموعة من 
البرامج الترفيهية واملسابقات املسلية التي 
شهدت جتاوبا كثيفا من احلضور، وزادت 
الفرحة بعديد من املفاجآت والسحب على 
جوائز فورية كثيرة شملت هواتف نقالة، 
تذاكر سفر، أجهزة الكترونية وعطورا عاملية 

وغيرها.
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