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لقطة تذكارية للمطوع مع عدد من احلضور في الغبقة

وليد الطراروة ومحمد العلي

جانب من عملية السحب بحضور ممثل وزارة التجارة

.. وهدية إلحدى املشاركاتعبير باقر تتسلم جائزتها املطوع يسحب اسم أحد الفائزين

غبقة مميزة لشركة »علي عبدالوهاب وأوالده وشركاهم«

سحب مميز لـ »شاطئ النخيل« 
في مطعم وكافيه طاجين

شهد فندق ومنتجع شاطئ النخيل السحب األول 
املميز »ملطعم وكافيه طاجني« الذي أقيم على تذكرة 
سفر ذهابا وإيابا الى املغرب مقدمة من شركة موناكو 
للسياحة والس���فر، باإلضافة الى إقامة ملدة ليلتني 
في أحد الفنادق الراقية واملقدمة من فندق ومنتجع 

شاطئ النخيل.
وانتهز نائب املدير العام زهير عبداخلالق وطاقم 
إدارة الفندق هذه املناسبة للترحيب باحلضور من 
وزارة التجارة، وش���ركة موناكو للسياحة والسفر 
وممثلي الصحافة واإلعالم، حيث قدم جزيل الشكر 
واالمتنان جلهود وزارة التج���ارة البناءة وللراعي 
الرسمي )ش���ركة موناكو للسياحة والسفر( مهنئا 
الرابح بهذا الس���حب، متمنيا لرواد »مطعم وكافيه 
طاجني« الربح الكثير واحلظ الوفير خالل السحوبات 

الشهرية املقبلة.

»شيراتون الكويت« و»فوربوينتس« يستقبالن عيد الفطر بأجواء عائلية

في أيام األعياد واملناسبات.
أه����م االس����تعدادات  ان 
الستقبال العيد ترتكز حول 
أنواع الطعام الذي يعد على 
العامليني  الطهاة  يد أش����هر 
وكذل����ك األج����واء العائلية 
التي يتميز بها الفندقان في 
مطاعمها، حيث يقدم مطعم 
»الري����كاردو« اإليطالي في 
فندق الش����يراتون أش����هى 
املأكوالت اإليطالية األصيلة 
في جو فاخر يعكس عراقة 
املكان مع إمكانية االستمتاع 
بأجواء املوسيقى الهادئة على 
أنغام الثنائي اإليطالي خالل 

فترة العشاء.
أم����ا مطاعم »ش����هريار 
اإليراني«، »بخاري الهندي«، 
اللبناني« فقد  و»الطربوش 
حضرت قوائم خاصة للغداء 
والعش����اء وأعدت تشكيلة 
الطلب طيلة  منوعة حسب 
أي����ام العيد حي����ث األجواء 
املميزة ترافقها  الكالسيكية 

املوسيقى احلية.
أم����ا مطع����م »احلمراء« 
ومكانه املميز في بهو الفندق 
فسيعد بوفيه العيد الفاخر 
لوجب����ات الفط����ور، الغداء 
والعشاء والذي سيشمل ما لذ 
وطاب من املأكوالت العربية 

والعاملية.
ال����ى »املقه����ى  إضاف����ة 
اإلجنلي����زي« بفرعي����ه في 
الذي  الشيراتون واألڤنيوز 
الس����اعة  ينتظر رواده من 
10:00 صباحا حتى منتصف 
الليل دون انقطاع طيلة أيام 
العيد حيث التمتع باحتساء 
الش����اي اإلجنليزي الشهير 
الطازج����ة  والوجب��������ات 
أنغ����ام  واخلفيف����ة عل����ى 
القيثارة احلية إلضفاء جو 
من الرومانسية على املكان.
أما فن����دق فوربوينتس 
الش����يراتون فيس����تقبلكم 
خالل أي����ام العيد في مطعم 
»السيف« املميز مبوقعه املطل 
على مدين����ة الكويت، حيث 
يقدم بوفيها غنيا وقائم������ة 
الطل���ب في  منوعة حسب 
أج����واء موس����يقية راقي����ة 

ومتميزة.

الفطر  اقت����راب عي����د  مع 
الس����عيد، أع����اده اهلل عليكم 
باخلير والبركات، استعد كل 

من فندق ش����يراتون الكويت 
وفندق فوربوينتس الشيراتون 
الستقبال الزوار ضمن أنشطة 

خاصة ستوفر أجواء من الفرح 
والتسلية جلميع أفراد العائلة 
التي اعتادت أن تقصد الفندقني 

أقامت شركة علي عبدالوهاب 
وأوالده وشركاهم غبقة رمضانية 
بحضور الرئيس التنفيذي فيصل 
املطوع ومديري االقسام وعدد 

كبير من العاملني في الشركة.
وقد رحب املطوع باحلضور 
من خالل كلم���ة ألقاها وأوضح 
حرص الش���ركة على إقامة هذه 
املناسبة في هذا الشهر الفضيل 
الهميته والنها تعمل على تقريب 
العاملني في الشركة من االدارات 
البعض  املختلفة م���ن بعضهم 
كأسرة واحدة، كما القى الضوء 
على اجن���ازات الش���ركة خالل 

العام املنصرم وخاصة على آخر اجنازات الشركة 
باستحواذ وشراء أس���هم شركة صفوان للتجارة 
العامة واملقاوالت وما لهذا االستحواذ من دور في 
رفع حصة الش���ركة في السوق في قطاع االدوية 

واملعدات الطبية.

وخ���الل برنامج احلفل الذي 
أقيم في قاعة سلوى الصباح في 
فندق مارينا، مت توزيع جوائز 
على احلضور كما تبادل احلضور 
االحاديث واس���تمتعوا بأجواء 

رمضانية مميزة.
اجلدير بالذكر ان شركة علي 
عبدالوهاب واوالده وشركاهم من 
اكبر الشركات في الكويت والتي 
تأسست في سنة 1918 وتابعت 
مسيرة تطورها وجناحها على مر 
العقود ومازالت، حيث تعمل في 
مجاالت متعددة ومن خالل وكاالت 
عاملية مش���هورة وفي قطاعات 
متعددة مثل قطاع املواد االستهالكية وقطاع االدوية 
وقطاع املس���تلزمات الرياضية واملعاهد الصحية 
وقطاع االجهزة الكهربائية وااللكترونية واملطابخ 
واملعدات اخلارجية وقطاع االثاث واملفروش���ات 

وقطاع العقارات.

فيصل املطوع يلقي كلمة


