
مجتمع الجمعة
27  اغسطس 2010

24

)قاسم باشا(اداريو »هوليداي ان« في استقبال الضيوففرقة املوشحات تقدم فقرة من التراث املوسيقي العربينبيلة العنجري وحسان بايرلي يرحبان بالضيوف )قاسم باشا(

جانب من احلضور

محمد بشارة يتسلم هدية من محمد حسان

وجوه من احلفل ابتسامة.. وصورة

ميساء موسى د.هاني نبيل

.. وترحيب بضيوف »صحارى«

جانب من احلضور متابعة من احلضور

حسان بايرلي ونبيلة العنجري يتوسطان فريق عمل »صحارى كويت«

غبقة »صحارى«.. موشحات تراثية وأجواء رمضانية

لياٍل رمضانية مميزة في »موڤنبيك« المنطقة الحرة

اعد فندق موڤنبيكـ  الكويت مبناسبة 
شهر رمضان الفضيل وبالتعاون مع »طيران 
اجلزيرة« فـــي احلديقة اجواء رمضانية 
رائعة، حيث خيـــم رمضان في احلديقة 
ليست مجرد خيم عادية بل هي مهرجانات 
ملونة من احلركة املتواصلة اضافة الى 

الســـعادة املطلقة وروعة السحور التي 
حتمل في طياتها قوائم الطعام املختلفة 

التي تناسب جميع االذواق.
كما ميكن االسترخاء حتى  ساعات الفجر 
األولى في احلديقة واالســـتمتاع بأجواء 
عربية رمضانية من خالل اختيار خيمة 

من اخليم الرمضانية املكيفة والتمتع يوميا 
مع االهل واالصدقاء باجمل اللحظات في 

احلديقة مع انغام املوسيقى الشرقية.
واخليمة اخلاصة مجهـــزة بديوانية 
لراحتك وتلفاز لتشاهد برامجك املفضلة 
مع اشهى نكهات النرجيلة حسب اختيارك 

وميكنـــك ان تطلب اطباقـــك الرمضانية 
املفضلـــة من الئحة الطعـــام املخصصة 

للسحور.
اسهر معنا في هذه االجواء حتى طلوع 
الفجر، شارك اصدقاءك لعبة الورق ومتتع 

بالشيشة والصحبة الطيبة.

يوسف غانم
الطرب األصيل  انغام  على 
وفي اجواء عائلية مميزة أقيمت 
غبقة صحارى الرمضانية في 
قاعة صحارى كويت مبشاركة 
التراثية  فرقــــة املوشــــحات 
القادمة من مدينة حلب والتي 
أدى أعضاؤهــــا فقــــرات فنية 
ومقطوعات موسيقية وغنائية 
الــــى قلوب  البهجة  أدخلــــت 
الى عالم  احلضور ونقلتهــــم 
الفن العريق والطرب األصيل 
بحضور جمع من اإلعالميني.

وباملناســــبة أكــــدت املدير 
العام لشركة اجلزيرة للتنمية 
العقارية نبيلة العنجري اهمية 
مثل هذه االمسيات في التواصل 
في هذه االيــــام املباركة حيث 

يتبادل الناس املباركة والتهاني 
بالشهر الفضيل.

العام  املدير  وبدوره رحب 
ملنتجع صحارى كويت حسان 
بايرلي باحلضور وبارك لهم 
بشهر رمضان املبارك، وقال ان 
افضل هدية يقدمها »صحارى« 
لرواده فــــي رمضان هي الفن 
اجلميــــل لفرقة املوشــــحات 
التراثية مع توفيــــر االجواء 
الرمضانية لقضاء امتع االوقات 
اضافة إلى تقدمي اشهى االطباق 
الرمضانية وانواع احللويات 
أمهر  أيدي  املعدة باتقان على 
الطهاة في قاعــــة »صحارى« 
املتميــــزة باطاللتهــــا الرائعة 
علــــى املســــطحات اخلضراء 

اجلميلة.

غبقة »هوليداي إن« الرمضانية في »تانغ تشاو« الصيني

لميس بالل
اســـتقبلت ادارة فندق هوليداي ان الكويت 
االسرة االعالمية واالعالنية لالستمتاع بتمضية 
اوقات رائعة ضمن الغبقة الرمضانية السنوية 
في مطعم تانغ تشـــاو الصينـــي وذلك تقديرا 
جلهودهم ودورهم املبذول وســـعيهم املستمر 
المتام عملهم على اكمل وجه واثبات جدارتهم 

في دعم انشطة فندق هوليداي ان ـ الكويت.
حضر الغبقة حشد من الصحافيني ومديري 
االعالن في الصحـــف واملجاالت حيث كان في 
استقبالهم مدير الفندق رامي هيكل الذي عبر 
عن ســـعادته لتواجده وسط جمع من جنوم 
االعالم، كما شارك في استقبال املدعوين مدير 
ادارة التسويق والعالقات العامة واالمتيازات 
د.هانـــي نبيل الذي شـــكر فريـــق العمل على 
مســـاهمته في اجناح هذه االمسية واستمتع 
احلضور بأشهى املأكوالت الشرقية واملشروبات 
الرمضانية والنكهات املختلفة للنرجيلة على 

انغام املوسيقى الساحرة.
وعند دخولك الى فندق هوليداي تشعر بأن 
روح الضيافة والكرم موجودة في كل مكان في 
الفندق بجميع مطاعمه وقاعاته حيث ســـيتم 
التبرع بـ 10% من اجمالي قيمة فاتورة مطاعم 
الديوان، ايام زمان واحلفالت اخلارجية وحفالت 
قاعتي الدانة وامـــواج لالعمال اخليرية وذلك 

طوال شهر رمضان املبارك، اما بالنسبة لعرض 
من السحور للسحور فقد تغير وقت الدخول 
واملغادرة من منتصف الليل الى منتصف الليل 
التالي وذلك ليالئم الصائمني ويحصل من خالله 
ضيـــوف الفندق على وجبـــة افطار ووجبتي 

سحور مجانا.
وتخلل الغبقة العديد من املسابقات واجلوائز 

التي استحوذت على ثناء وتقدير املدعوين.

يقيـــم عضـــــــو املجلـــس 
السابق ماجد املطيري  البلدي 
اليوم  غبقة رمضانية مســـاء 
اجلمعة 17 رمضان في ديوانه 
منطقة صباح الناصر قطعة 6 

ش 47 م88.

غبقة املطيري في صباح الناصر

ريهانا مهيش

ماجد املطيري


