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)سعود سالم( ترحيب بضيوف »لوزان«   جانب من احلضور

فيصل املطوع

عبدالرحمن املطوطح

نوال املطوطح

إفطار لإلعالميين في »لوزان« برمادا الرقعي
محمد دشيش

أقام فندق رمادا الرقعـــي ـ الكويت دعوة افطار 
احتفاال مبناسبة شهر رمضان الكرمي دعا فيه وسائل 
اإلعـــام احمللية وذلك في مطعم لوزان الدولي، كما 
حضر بعض عماء الفندق مع أسرهم وأصدقائهم. 
وقد قام باستقبال الضيوف الكرام فريق إدارة الفندق 
املكون من الســـيدة عزيزة مارتن مديرة املبيعات 
والتسويق بفندق رمادا ومحمد سليمان مدير شؤون 
املوظفني وأمير منصور مدير االستقبال وم.محمد 
فرحات. واشتهر فندق رمادا بإمكانياته خلدمة ضيوفه 
وتقدمي اخلدمات املتميزة لزبائنه الكرام حيث يوجد 

عدد ثاث صاالت كبيرة للحفات واألفراح تتسع كل 
صالة لعدد 1200 شخص، كما توجد صاالت أخرى 
أصغر مساحة لاجتماعات لرجال األعمال والشركات. 
كما يوجد أيضا ناد صحي وحمام ســـباحة وصالة 
رياضية ومبناسبة هذا الشهر الفضيل ميتاز فندق 
رمادا الرقعي بوجود اخليمة الرمضانية في الدور 
الثاني، كما يوجد بجانبها مطعم الســـتيك ومطعم 
اجلواهر يختص بتقدمي املأكوالت الهنديةـ  الصينية. 
وقد شكر السيد عبداهلل العيفان مالك فندق رمادا 
وبعض فنادق محليـــة وخليجية الضيوف الكرام 

على تلبية دعوة االفطار.

»طفل المستقبل« تستعد 
لمشاركة األطفال 
فرحتهم في العيد

قرقيعان وقرقيعان
لنوال وعبدالرحمن

احتفل عبدالرحمن ونوال 
املطوطح بالقرقيعان مبشاركة 
االهل واالصدقاء حيث ارتديا 
التراثيـــة وتبـــادال  االزيـــاء 

القرقيعان مع االصدقاء.

اعلنت شركة طفل املستقبل 
الترفيهية العقارية »فيوتشــــر 
كيد« عن استعدادها التام ملشاركة 
األطفال فرحة عيد الفطر املبارك 
وذلك من خال استقبالهم وذويهم 
في جميــــع فروعها التي تغطي 
جميع مناطق الكويت. وقال نائب 
العضو املنتدب فيصل املطوع ان 
الشركة استعدت لاطفال واسرهم 
ببرامج ترفيهية متنوعة وعروض 
مجانية وشــــخصيات كرتونية 
وذلك في جميع فروع الشــــركة 
املنتشرة في محافظات الكويت 
ابتداء من سليل اجلهراء واملنار 
في اجلهراء ومجمع سيتي ستارز 
بالري ومجمع العثمان بحولي 
ومجمع أوتاد في خيطان وفرع 
أجيال فــــي الفحيحيل ومجمع 
البيرق ومجمع املثنى وســــوق 
شــــرق إضافة إلى فرع الشركة 
بالساملية الذي سيشهد احتفاالت 
من نوعية خاصة حيث سيقوم 
تلفزيون الكويت بتصوير مباشر 
وذلك ملدة 3 أيام. واوضح املطوع 
أن الشركة ستشارك األطفال وألول 
مرة فرحتهــــم ببرامج متنوعة 
وعديدة في فرع البيرق، مشيرا 
الى ان الشــــركة قامت بتوسعة 
فرعها في منطقة الري ليضمن 
هذا الفرع بجانب فروع الشركة 
األخرى املتعة خال الساعات التي 
الداخلية  ميضونها مع االلعاب 
التابعة للشركة والتي حترص 
على حسن اعدادها وادارتها مبا 
يتاءم وأعداد الزوار اثناء هذه 

املناسبات الكرمية. 
وأكد املطوع ان فروع الشركة 
في جميع احملافظات يعمل على 
إدارتهــــا فريــــق متخصص من 
الفنيني املدربني على إدارة مثل 
هذه املواقع لضمان التشــــغيل 
األمثل، مشــــيرا الى ان معدالت 
األداء العام للشــــركة لم تسجل 
أي أعطال فنية تشغيلية وهذا 
ناجت عن عمليات حتديث املواقع 
وجتديد األلعاب وزيادة معدالت 
االنفاق علــــى عمليات الصيانة 

واملتابعة في فروع الشركة.


