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احتفلوا بشهر رمضان بمنتهى األناقة مع »كورت جيجر«

الفاخر يكشف عن معاني اجلمال 
واألناقة لدى »كورت جيجر« ـ 
ســـيكون متوافرا في متاجرها 
في مجمـــع األڤنيوز ـ املرحلة2 
ـ بدءا من 1 ســـبتمبر وحتى 21 

سبتمبر.

لقد جتاوزت »كورت جيجر« 
كل التوقعات، متاشيا مع روح 
شهر رمضان احلقيقية، وستذهل 
عمالءها بهداياها الساحرة عند 

الشراء بـ 75 دينارا كويتيا.
إن هـــذا العـــرض ذا الطراز 

إن شهر رمضان يحمل أسمى 
معاني الكرم واحملبة، ومن جهتها 
ستمنح »كورت جيجر«ـ  العالمة 
التجارية لألحذية اإلجنليزية 
الشهيرة الفاخرةـ  لعمالئها هدايا 
في كل مرة يتسوقون فيها من 
»كورت جيجر«، ويعكف كبار 
إعـــداد مفاجأة  مصممينا على 
جميلة تتمثل في قالئد »مجموعة 
سواروفســـكي« لعرضهـــا في 
متاجر كـــورت جيجر مبنطقة 

مجلس التعاون اخلليجي.
وتعتبر هذه القطعة الرائعة 
من املجوهرات بطرازها، والتي 
تأتي في شكلني مختلفني، معلقة 
في سلسلة فضية ومغلفة في 
القطيفة مع  أنيق من  صندوق 
وجود شـــعار »كورت جيجر« 
بارزا عليها، إضافة مترفة الى 

مشتريات شهر رمضان.

جانب من احلضور

)قاسم باشا( هدايا من »كويت تيلي تك« للحضور 

حسين البريكان
قام فندق وريزيدنس سفير الفنطاس باالحتفال 
ببداية شهر رمضان الكرمي من خالل دعوة نخبة من 
الصحافيني ووجوه من االعالم الى غبقة رمضانية 
ساهرة للتواصل واالســــتمتاع بأجواء هذا الشهر 
الفضيل، وقام الفندق باستقبال املدعوين بالقهوة 
العربية والتمور الفاخــــرة، كما رحب املدير العام 
لفندق وريزيدنس سفير الفنطاس اورس وايسكوبف 
بضيوفه ومتنى لهم شهرا كرميا وصياما مقبوال في 
حني دعاهم لالستمتاع بسهرتهم في قاعة السيف 
اجلديدة التي متيزت باالجواء العربية الدافئة وكرم 
الضيافة والتي حضرت مبنصات الطعام الشــــهية 
واالطباق املتعددة والطهي املباشر، واستمتع احلضور 

بأصناف احللويات واملشروبات الرمضانية.
ويدعو الفندق ضيوفه لقضاء امسياتهم الرمضانية 
في قاعة السيف واالحتفال بالغبقات والسحور على 

انغام املوسيقى الشرقية وشاشات الـ LCD و الشيشة، 
باالضافة الى منصات الطهي املباشــــر التي تشمل 

اطباق الباستا والصاج والشاورما واالوزي.
وترعى اخلطــــوط اجلوية اخلليجية رســــميا 
الســــهرات الرمضانية في فندق وريزيدنس سفير 
الفنطاس، حيث تخــــول لضيوف الفندق الفرصة 
للفوز بتذكرة ســــفر الي دولة في العالم على منت 
اخلطوط اخلليجية. وقد قام كل من »فندق سفير 
بحمدون – لبنان« و»فندق ســــفير هيليوبولينت – 
بيروت« بتقدمي اقامة مجانية لشخصني ملدة ليلتني 

شاملة وجبة االفطار.
كما قدمت شركة كويت تيلي تك املوزع املعتمد 
للوطنية لالتصاالت العديد من الهدايا للحضور الكرمي 
من االعالميني كخطوط موبايل، اجهزة  USB، انترنت 
وشاشة LCD باالضافة الى العديد من الهدايا القيمة 

على مدار الشهر املبارك للضيوف الكرام.

»سفير الفنطاس« يحتفل برمضان مع اإلعالميين في قاعة السيف

ترحيب بضيوف وريزيدنس سفير الفنطاسأورس وايسكوبف متحدثا للحضور

ديوان أبل
األربعاء في السرة

الحربي يستقبل 
المهنئين برمضان

يستقبل ابراهيم عبداهلل أبل 
واخوانه املهنئيــــــن بالشهر 
الفضيل أيام األربعاء وذلك بعد 
صالة العشاء في منطقة جنوب 

السرة ـ حطني ـ ق1.

يستقبل حميدي اخلشمان 
احلربي املهنئني برمضان املبارك 
اليوم األربعاء وطوال أيام الشهر 
الفضيل في ديوانه في مدينة سعد 

العبداهلل ق7، م15، ش751.


