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أعضاء املجموعة إسماعيل األنصاري ورمي الوقيان وجمال النصر اهلل

العميد محمد الصبر متوسطا أعضاء مجموعة الديرة للعالقات العامة

لقطة تذكارية حلضور غبقة الديرة في »صحارى«

جانب من احلضور

وليد ريان وطوني.. وإجابة على أسئلة أسامة إسالم انشاصي ووليد اصفهاني

نانسي ومحمد وعلي وحرمهأسامة يسأل واحلضور يجيب

سارة.. وتقدمي رائع

إسماعيل األنصاري وجاسم الصقر ورمي الوقيان

الشيخ علي اليوسف مستقبال الشيخ فيصل السعود

الشيخ فيصل السعود متوسطا راعي البطولة واللجنة املنظمة

منافسة بني اجليلني

زهرة وحوراء وزينب البلوشي

إسالم انشاصي

غبقة »الديرة« للعالقات العامة في »صحارى«
أقامت مجموعة الديرة 
العامة غبقتها  للعالقات 
الرمضاني���ة في منتجع 
»صحارى« حيث شارك 
الغبقة مجموعة من  في 
املختصني واملس���ؤولني 
في مجال العالقات العامة 
واإلع���الم والتس���ويق. 
العام  وقد ش���كر األمني 
للمجموعة العميد اسماعيل 
االنص���اري احلض���ور، 
مش���ددا على أهمية هذه 
املناسبات االجتماعية التي 
تزيد من اواصر الترابط 

والتواصل.

أجواء مميزة في غبقة 
»Knockbook« الرمضانية

الرائدة   Knockbook أقامت
في مجال اإلعالن عبر االنترنت 
غبقة رمضانية تكرميا لعمالئها 
واإلعالميني وذلك مبناس����بة 
ش����هر رمضان املبارك، حضر 
الغبقة عدد من الصحافي���ني 
واإلعالميني الى جانب عدد من 
عمالء الشركة وقد رحب مدير 
 »Knockbook« عام الشرك�����ة في
اسالم انشاص�����ي باحلضور 
الفض����يل  وهنأهم بالش����هر 
لتلبي����ة  اجلمي����ع  وش����كر 

الدعوة.
هذا وشهدت الغبق����ة اج���واء 

من الود واأللفة طغ������ت على 
اللقاء بني مسؤولي الشركات 

والصحافيني واالعالميني.

فيصل السعود اطلع على أنشطة بطولة المرحوم 
يوسف السعود السادسة لـ »الدامة«

على حتقيق مراكز متقدمة، هذا 
وقدمت اللجنة املنظمة للبطولة 
عش����ر جوائز قيمة مت السحب 
عليها للحضور مبناسبة زيارة 
الشيخ فيصل السعود، وقد ودع 
الشيخ مبثل ما استقبل من حفاوة 

وتكرمي.

اليوسف  الفنية واشار  البطولة 
الى ان البطولة تطورت بش����كل 
اليوس����ف والوتار  كبير وتقدم 
بالشكر والتقدير لزيارة الشيخ 
الس����عود وحرصه على  فيصل 
متابعة البطولة والتي من شأنها 
دعم البطولة وحتفيز املشاركني 

قام الشيخ فيصل السعود االب 
الروحي للعبة الدامة بالكمبيوتر 
بزيارة إلى ن����ادي اليخوت أحد 
مرافق شركة املشروعات السياحية 
التي تستضيف البطولة وكان في 
اس����تقباله الشيخ علي اليوسف 
الوتار  البطولة ود.نوري  راعي 
رئيس اللجنة املنظمة للبطولة، 
وقد قام الش����يخ فيصل السعود 
بجولة اطلع من خاللها على أنشطة 
البطولة وأشاد بالتنظيم والنجاح 
الذي حققته في االعوام السابقة. 
كما أثنى على أهداف البطولة والتي 
من شأنها العمل على صقل مواهب 
وتطوير األداء حملبي لعبة الدامة 
بالكمبيوتر وأضاف الشيخ فيصل 
أن البطولة قد عملت على انتشار 
اللعبة بشكل ملموس ومتنى كل 
النجاح والتوفيق للبطولة وجميع 

املشاركني.
من جهة أخرى قام الش����يخ 
علي اليوس����ف بإلقاء وتسليط 
الضوء على ش����روط وتعليمات 

عيد الفطر مناسبة مرتقبة في »موڤنبيك« المنطقة الحرة
مبناس���بة عيد الفطر السعيد 
خصص فندق »موڤنبيك« الكويت 
الكثي���ر م���ن املفاجآت الس���ارة 
لضيوفه، »دللوا أنفسكم وأحباءكم« 
بالعرض املميز خالل فترة العيد 
واستمتعوا ببوفيه غداء أو عشاء 
استثنائي في اخليم املكيفة ب� 15 
دينارا عن الشخص الواحد، أو إذا 
وقع اختيارك���م على مطعم بايز 
للغوص في ترف الطعام األصيل 

ب� 13.900 دينارا.
وإذا كنتم م���ن محبي الطعام 
اإليطالي ف���إن مطع���م ال دنتي 
سيس���تقبلكم ويقدم تش���كيلته 
الفاخرة من أطيب أطباق الباستا 
الطازجة واحللويات  والسلطات 
اللذيذة، أما مطعم كاتس فيعدكم 
بتجربة فريدة، وم���ا مييزه هو 
اللحم الشورس���كو بحيث يقوم 
طاقم املطعم بإحضار اللحوم الى 
مائدتك ويقطع اللحم أمامك دون 
أن تغادروا أماكنكم وندعوكم ان 
تتناولوا الطعام حتى اإلش���باع، 
كما ان عروض الغرف تنتظركم 
منه���ا حجز لليلت���ني واحلصول 
على الثالثة مجانا لقاء 69 دينارا 
للشخصني في غرفة مزدوجة مع 
الفطار، وأخرى غرفة مع اختياركم 
لوجب���ة الغداء أو العش���اء لقاء 
69 دينارا للش���خصني في غرفة 
مزدوجة، وألعزائنا الصغار أعدت 
أجمل األلع���اب في نادي األطفال 

الترفيهي طيلة أيام العيد.


