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كانت غبقة »ڤيڤا« الرمضانية 
هذا العام كسابقاتها، إذ أتت بعد 
عام حافل باإلجنازات والنجاحات 
واإلبداعات املميزة، والتي جعلتها 
منافسا قويا في سوق االتصاالت 

الكويتي.
فقد أحيت شركة االتصاالت 
الكويتية »ڤيڤا« غبقة رمضانية 
مع موظفيها في جو رمضاني 
العالقة  أث���رى  وعائلي ممتع، 
املتينة التي تربط كل أفراد عائلة 

»ڤيڤا« ببعضهم البعض.
وقد حض���ر احلفل الرئيس 
التنفيذي لشركة »ڤيڤا« جنيب 

العوضي، ورؤس���اء القطاعات واألقس���ام، وكل 
املوظفني.

بدأت الغبقة بكلمة ترحيبية من العوضي هنأ 
فيها احلاضرين بحلول الشهر الفضيل، وشدد على 
ضرورة التالقي بشكل دوري لتعزيز العالقة القوية 
التي توحد عائلة »ڤيڤا« وحتفزها على بذل اجلهود 

ملا فيه مصلحة الشركة.
وكش���ف العوض���ي عن أن 
مفاجآت »ڤيڤا« لعمالئها مستمرة 
في العروض واملنتجات إرضاء 
الدور  حلاجاتهم، مثني���ا على 
الكبير الذي لعبه جميع املوظفني 

دون استثناء.
كم���ا اس���تعرض العوضي 
النتائج اإليجابية التي حققتها 
الش���ركة من���ذ بداي���ة الع���ام 

احلالي.
أبط���ال حملة  ومت تك���رمي 
الت���ي مت إطالقها  »املخلصني« 
مع بداية شهر رمضان املبارك 
والذين ظهروا في إعالنات تلفزيونية على احملطات 
احمللي���ة وهم: محمد بالل، رح���اب املدلج، أحمد 

اخلميس ورائدة حيدر.
وتخللت احلفل عروض ومس���ابقات وجوائز 
قيم���ة أضفت نوعا م���ن الف���رح واحلماس بني 

احلاضرين.

أعلن أنور النصف مدير ادارة 
العمليات واألنشطة في املدينة 
الترفيهية بش����ركة املشروعات 
السياحية ان من ضمن مظاهر 
االحتفاالت ببرامج وأنش����طة 
الفضي����ل االحتف����ال  الش����هر 
بالقرقيعان، وذلك يومي الثالثاء 
واألربعاء 24 و25 اجلاري، حيث 
يتضمن احلفل العديد من الفقرات 
املتنوعة م����ن التراث الكويتي، 
باالضافة الى عروض الشخصيات 
الكرتونية، وقال النصف ان هناك 
دخوال مجانيا لألطفال مرتدي 
زي القرقيعان في يومي االحتفال 

وستقوم املدينة الترفيهية بتوزيع القرقيعان على زوارها، خصوصا 
األطفال، مجانا.

وأكد النصف على التواصل املستمر بني املدينة الترفيهية وزوارها 
من خالل األنشطة والبرامج التي تتناسب مع جميع املناسبات، وان 
املدينة الترفيهية تس����تقبل زوارها خالل ش����هر رمضان من الساعة 
8.30 مساء وحتى الثانية صباحا ويوم االحد عطلة املدينة الترفيهية 
االسبوعية واالثنني مخصص للنساء فقط، واضاف ان ادارة الترفيهية 

ال تألو جهدا في تقدمي افضل اخلدمات للزوار.

جنيب العوضي متوسطا عددا من املكرمني
)قاسم باشا(مجدي لبيب وغاري موران

من احلضور

فريق عمل موڤنبيك البدع في استقبال الضيوفعمر احلوطي مع عدد من احلضور

املدير العام رشيد هالل ومدير االغذية واملشروبات في الفندق إبراهيم خالف مرحبني بالشيف جيمس
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ديوانية الصانع
اليوم في كيفان

»الخميس« يستقبل 
رواد ديوانه األحد

قرقيعان »المعلمين« األربعاء

قرقيعان »الترفيهية« 24 و25 الجاري

يستقبل احملامي رياض 
عبداحملس���ن الصانع رواد 
ديوانيت���ه اليوم بعد صالة 
العشاء بديوانه الكائن بكيفان 
قطعة 1 شارع اشبيلية منزل 
48، علما انه يعتذر بعدها عن 
عدم استقبال رواد ديوانيته 
عل���ى أن يس���تقبلهم بعيد 

العيد.

يس���تقبل األم���ني الع���ام 
للملتقى اإلعالمي العربي ماضي 
اخلميس الضيوف واألصدقاء 
ف���ي ديوانه يوم األحد من كل 
أس���بوع بعد صالة التراويح 
طوال الشهر الكرمي، وذلك في 
منطقة اليرم���وك � قطعة 4 � 
الشارع األول � منزل 36 � باجتاه 

شارع املشاة.

ادارة األنش����طة في  أعلنت 
ان  الكويتية  املعلم����ني  جمعية 
موعد حف����ل »القرقيعان« تقرر 
ان يقام ي����وم األربعاء بدءا من 
الساعة 9 مساء في مقر اجلمعية 
الكائن بالدسمة. ودعت منسقة 
احلفل سوسن أبو الهوس أعضاء 
اجلمعية من املعلمات وأطفالهن 
حلض����ور احلفل الذي س����يقام 
بالتعاون مع جمعية الدس����مة 
التعاونية وستش����مل أنشطته 
اقامة ركن للمأكوالت الشعبية 
وركن مجاني لأللعاب الى جانب 
املسابقات الترفيهية والثقافية.

الدعيج يستقبل المهنئين
بديوان المحافظة اليوم

يس���تقبل محافظ االحمدي 
الشيخ د.ابراهيم الدعيج املهنئني 
بحلول شهر رمضان املبارك اليوم 
األحد 12 رمضان من الس���اعة 9 
الى 11 مساء، وذلك مبقر ديوان 

عام احملافظة.

الحويلة يستقبل 
المهنئين اليوم

يعاود النائب د.محمد هادي 
احلويلة واخوانه استقبال املهنئني 
املبارك ورواد  بش����هر رمضان 
ديوانيته����م الكائنة في منطقة 

الرقة مساء اليوم االحد.

ديوانية السفير 
السعودي كل ثالثاء

يستقبل السفير السعودي 
د.عبدالعزي����ز الفاي����ز ضيوف 
ديوانيته خالل ش����هر رمضان 
املبارك بعد صالة التراويح من 

مساء كل ي��وم ثالثاء.
وذلك في مقر الديوانية الكائن 
في السفارة السعودية في منطقة 

الدعية.

المطيري يستقبل 
رواد ديوانه يوميًا

يستقبل نايف عايد املطيري 
رواد ديوانيته يوميا وذلك بعد 
البحرين  عودته من مملك���ة 

الشقيقة.

الشيف جيمس انضم لفندق كوستا ديل سول

»موڤنبيك البدع« احتفل بغبقته الرمضانيةعائلة »ڤيڤا« التقت في غبقتها الرمضانية
لميس بالل

أقام فندق ومنتجع موڤنبيك 
البدع كويت غبقة رمضانية، 
ودع���ا كبار الش���خصيات من 
مختلف املؤسسات والشركات 
بالكويت ومتيز احلدث باحلضور 
املكثف مبا يزيد عن 200 شخص 
من مختلف الشركات حضروا 

الغبقة.
افتت���ح احلفل بكلمة ألقاها 
مدير عام الفندق غاري موران 
بارك من خاللها بالشهر الفضيل 
جلمي���ع احلضور لينتقل بعد 
ذلك للتحدث عن املفاجآت التي 
أعدها فندق ومنتجع موڤنبيك 
البدع لزبائنه الكرام مبناسبة 
ش���هر رمضان الفضيل والتي 
تتضمن العدي���د من اجلوائز 
كتذاك���ر طيران إل���ى وجهات 
مختلف���ة من العالم مقدمة من 
ش���ركة الطيران الرائدة عامليا 
»طيران االحتاد« ورحالت الى 
تركيا مع اإلقامة املجانية بفندق 
موڤنبيك اس���طنبول، رحالت 
عمرة مع اإلقامة بفندق موڤنبيك 

هاجر مكة.
عقدت الغبق���ة الرمضانية 
بخيمة احمل���ارة ذات الواجهة 
الزجاجية والواقعة على شاطئ 

البحر.
كما استمتع احلضور بعد 
ذلك ببوفيهات متنوعة تتضمن 
اطباق���ا رمضانية من مختلف 
الدول العربية على انغام العود 

والدف.
أقام  انتهاء األمس���ية  ومع 

الفندق سحوبات عديدة على 
عدة جوائز م���ن بينها تذاكر 
طي���ران الى بيروت مقدمة من 
»طيران االحت���اد« مع اإلقامة 
املجاني���ة مبوڤنبيك بيروت، 
وتذاكر طي���ران الى تركيا مع 

اإلقام���ة املجاني���ة مبوڤنبيك 
اسطنبول، مت توزيع اجلوائز 
الفائزين من طرف مدير  على 
عام طي���ران االحتاد بالكويت 
مجدي لبيب ومدير عام الفندق 

غاري موران.

انضم مؤخرا الشيف البريطاني جيمس 
بيل لفريق العمل في فندق كوستا ديل سول 

الكويت كرئيس للطهاة.
وهو يتمتع بخب���رة طويلة في مجاله، 
حيث عمل في العدي���د من الفنادق العاملية 

في اوروبا والشرق االوسط.
فق���د كان محبا له���ذه املهنة منذ كان في 

الرابعة عشرة من عمره.
وبعد االنتهاء من دراسته الثانوية انضم 
الى كلية هالسوين الفندقية في منطقة ميدالند 
ببريطانيا ومن ثم سافر الى سويسرا ليتسلم 

أول وظيفة له في زيوريخ.

وبعد ذلك عاد الى موطنه ليعمل في عدة 
فنادق باجنلترا مثل كالريدجز، دورشيستر، 
لو مريديان، كنينس���نجتون بارك وفندق 

براونز.
ثم انتقل الى مملكة البحرين، حيث عمل 
في فندق رمادا وفندق اخلليج. وقد حصل 
الش���يف جيمس على العدي���د من اجلوائز 

اخلاصة مبهنته.
وها هو اآلن يتقبل التهاني مبناسبة انتقاله 
للعمل في فندق كوس���تا ديل سول الكويت 
مستخدما خبرته الواسعة إلضفاء املزيد من 

االبداع للفندق.


