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رشا الصباح تستقبل 

المهنئين
ماجستير للصانع

في اإلدارة التربوية

تستقبل الشيخة د.رشا احلمود 
الصباح، املستشار في ديوان سمو 
رئيس مجلس الوزراء، املهنئني 
بالشهر الفضيل اليوم األربعاء 8 
رمضان في ديوانها الكائن مبنطقة 
البدع قرب منتزه شاطئ اجنفة 
من الساعة التاسعة الى الساعة 

احلادية عشرة.

ف������ي  املراق�����ب   حص�����ل 
ادارة اجلمعيات اخليرية احمد 
املاجستير  الصانع على شهادة 
 ب���االدارة التربوية بدرجة جيد 
ج���دا م���ن اح���دى اجلامع���ات 

اللبنانية.
ألف مبروك يا بوحمد، ومنها 

لألعلى.

د.هاني نبيل وسعيد بسيوني وعباس تقي وفيجاي النثوليأحمد الصانعد.رشا الصباح

ريهانا مهيش وشيرين العطري وميساء موسى

علي حداد عدنان سعد وحرمه والزميل شربل والزميل مهند سلطان وحرمه دعاء موسى وخديجة مفتاح

غبقة سلسلة مطاعم روبي تيوزداي الرمضانية.. غير
لميس بالل

استقبلت سلسلة مطاعم روبي تيوزداي األسرة 
اإلعالمية واإلعالنية لالستمتاع بتمضية اوقات 
رائعة ضمن الغبقة الرمضانية السنوية املقامة 
في »روبي تيوزداي« الشرق تقديرا جلهودهم 
ودورهم املبذول وسعيهم املستمر المتام عملهم 
على أكمل وجه وإثبات جدارتهم في دعم انشطة 

مجموعة مطاعم روبي تيوزداي الكويت.
حضر الغبقة حشد كبير من اصحاب القلم 
الرفيع ومدي���ري االع���الن مبختلف الصحف 
واملجالت، حيث كان في استقبالهم مدير التطوير 
والتوظيف مبطاع���م روبي تيوزداي وبيبيس 
بيتزا بالشرق األوس���ط فيجاي النثولي الذي 

اعرب عن سعادته لتواجده وسط جمع جنوم 
اإلعالم.

كما شارك في استقبال احلضور كل من مدير 
عمليات مطاعم روبي تيوزداي بالكويت سعيد 
بسيوني ومدير إدارة التسويق والعالقات العامة 

واالمتيازات د.هاني نبيل واسرة التسويق.
بعدها دعا احلض���ور الفتتاح البوفيه املعد 
على ش���رفهم وضم قائمة كبيرة ومتنوعة من 
الرمضانية واحللويات  املأكوالت واملشروبات 

الشرقية.
واجلدير بالذكر ان قائمة الطعام لهذه السنة 
مميزة لشهر رمضان حيث ميكن اختيار وجبة 

بسعر 5.950 دنانير من البوفيه او القائمة.

»موڤنبيك البدع« استضاف اإلعالميين في غبقته الرمضانية
لميس بالل

أقام فندق ومنتجع موڤنبيك البدع � كويت 
غبق���ة رمضانية للصحاف���ة ومتيز احلدث 
باحلضور املكثف من الصحافيني من مختلف 

صحف ومجالت الكويت.
افتت���ح احلفل بكلمة ألقاه���ا مدير إدارة 
املبيعات والتسويق علي حداد والتي بارك 
خاللها بالش���هر الفضيل جلميع احلضور 
لينتقل بعد ذلك للتحدث عن املفاجآت التي 
أعدها فندق ومنتجع موڤنبيك البدع لزبائنه 

الكرام مبناسبة شهر رمضان الفضيل.
 وأقيم���ت الغبق���ة الرمضاني���ة بخيمة 
احملارة ذات الواجه���ة الزجاجية والواقعة 

على شاطئ البحر.
ومفاج���أة رمضان لهذه الس���نة بفندق 
ومنتجع موڤنبيك البدع � كويت هي انضمامه 
لشركة الطيران الرائدة عامليا »شركة طيران 
االحتاد« ليمنحوا الزوار العديد من الهدايا 
القيمة والتي تتضمن تذاكر طيران الى وجهات 
متعددة من العال���م، باإلضافة الى رحالت 
رائعة الى تركيا مع إقامة مجانية في أحد أهم 
الفنادق بتركيا الفندق »موڤنبيك اسطنبول« 
ورحالت الى اململكة العربية السعودية ألداء 
فريضة العمرة م���ع اإلقامة املجانية بواحد 
من أفضل الفنادق باململكة فندق »موڤنبيك 

هاجر« � مكة.
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