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)كرم ذياب( لقطة تذكارية 

وائل الصبيح نادية الشطي وأمل العنبري حصة اللوغاني تتوسط جنالء وسلوى

)أنور الكندري( عبدالعزيز أشكناني يشرف على عملية السحب بحضور بدر احلبيب 

جانب من توزيع القرقيعان على األطفال

هدايا من »املرشود« للحضور

إبراهيم وهبي

د.عبدالعزيز الفايز

عبداللطيف الشمري

حسني الدوسري

غبقة عدسات 
بيال سنوايت 

في »هوليداي إن«
اقامت شركة اوبتيكل سباليز ملديرها ابراهيم 
وهبي وش���ريكه رجل االعمال وائل الصبيح 
وحسني الوزان الغبقة الرمضانية السنوية 
لعدسات بيال سنوايت على شرف االعالمية 
املعروفة حصة اللوغاني وبحضور الش���يخ 
دعيج اخلليفة وعدد من عمالئهم ونخبة من 
جنوم الكويت واالعالميني والصحافة وذلك في 
فندق الهوليداي ان. وعلى هامش الغبقة، عقد 
مؤمتر صحافي، حيث اكدت حصة اللوغاني 
انها س���عيدة بوجودها مع ش���ركة اوبتيكل 
سباليز التي حترص دائما على تقدمي كل ما 
هو جديد وفريد من نوعه في عالم العدسات 
التي تتميز بأنها ذات جودة عالية وبتصاميم 
خاصة وبألوان متنوعة وزاهية، خصوصا انها 

متوافرة في كل انحاء العالم العربي.
وكشف ابراهيم وهبي ان الشركة مستمرة 
في تعاقدها مع اللوغاني للمواسم املقبلة اضافة 
الى ان الش���ركة تطرح على الدوام املفاجآت 

السارة لزبائنها وعمالئها.

السفير السعودي 
يستقبل المهنئين بالعيد

يستقبل سفير خادم احلرمني 
الفايز  الشريفني د.عبدالعزيز 
املهنئني بعيد الفطر الس���عيد 
الس���اعة 1.30 ظه���ر أول أيام 
العيد في مقر اقامته مبشرف 
� احلي الديبلوماس���ي � شارع 

الغوص.

الشمري: »األكوابارك« 
استعدت للعيد

التس���ويق  ص���رح مدي���ر 
والعالق���ات العامة عبداللطيف 
الشمري مبدينة االلعاب املائية 
االكوابارك بأن املدينة تس���تعد 
لالحتفال مع روادها خالل ايام عيد 
الفطر السعيد بتنظيم مهرجان 
مسابقات وهدايا وعروض حتييها 
فرقة الفنون الشعبية الكويتية 
باالضاف���ة الى ألعاب الس���احر 

وألعاب اخرى شائقة.

الدوسري يستقبل 
المهنئين بعد صالة العيد

يس���تقبل النائب الس���ابق 
الدوس���ري املهنئني  حس���ني 
بعيد الفطر املبارك بعد صالة 
العيد وذلك في ديوانه مبنطقة 

الفحيحيل.

السحب الثالث لمهرجان
»أطياب المرشود« الرمضاني باألڤنيوز

»كراون بالزا« يحتفل بعيد الفطر السعيد 
بتنشيط السياحة في الكويت

عروض مذهلة من »سفير بحمدون« 
احتفااًل بعيد الفطر السعيد

يستعد فندق سفير بحمدون � بيروت الستقبال عيد الفطر السعيد 
باحتفاالت وعروض شيقة، حيث يعتبر سفير بحمدون الوجهة املثلى 
للتمتع بإجازة ال تنسى، من خالل غرفه الفخمة وخدماته الراقية وموقعه 
املتميز على جبل بحمدون الذي يطل على اجمل الوديان واملناظر الطبيعية 
الرائعة. ويأخذ س����فير بحمدون ضيوفه الى عالم من االسترخاء عبر 
ما يوفره من هدوء وس����كينة، وخاصة في غرفه التي تستقبل نزالءها 
بأرقى مستويات الراحة الى جانب الديكورات األنيقة واملناظر اخلالبة 
في آن معا ويدعو الفندق اجلميع الى التمتع بأروع اجازة عبر ما يقدمه 
من عروض متميزة تضمن الراحة التامة واخلصوصية لكم ولعائالتكم 

طوال فترة عيد الفطر السعيد.
ويوفر الفندق خيارات متنوعة من املطاعم العاملية والشرقية لترضي 
جميع االذواق، حيث يقدم مطعم تاج الوادي بوفيها شهيا ال يخلو من 
االطباق اللبنانية الشهيرة، الى جانب باقة من اشهى اطباق املشاوي كما 
ميكن لضيوف املطعم تدخني الشيش����ة اثناء متتعهم مبشاهدة املناظر 

الطبيعية الرائعة بصحبة االهل واالصدقاء، فال تفوتوا الفرصة.
تذوق لذة الش����اي الفرنسي مع 

جلسة راقية كالسيكية.
الفندق  ادارة  كما أوضح����ت 
»ان تقدمي ه����ذا العرض وغيره 
العروض اخلالبة ملناس����بة  من 
عزيزة وهي االحتفال بعيد الفطر 
السعيد وحرصا منها على ارضاء 
جميع األذواق وهذا العرض يعتبر 
تقديرا للدعم املستمر الذي يقدمه 
لنا املواطنون والضيوف األعزاء 
واملقيم����ون في الكوي����ت لفندق 
»كراون ب����الزا« الذي تعود دائما 
على تقدمي كل ما هو فريد ومميز 
لكل املناسبات السعيدة ألن احلياة 

تصبح أفضل عند املشاركة.

املطبوخة حتى االستواء، اما ملن 
يحب املطب����خ االيراني فالبد من 
مروره على مطعم شبستان الذي 
يقدم أش����هى املأكوالت الفارسية 
املعروفة على مر العصور، أما من 
يحب الباستا والبيتزا فليذهب الى 
مطعم فياجيو اإليطالي املستوحى 
م����ن مدينة فلورنس����ا العريقة، 
وأخيرا وليس آخرا، »أيام زمان« 
املطعم اللبناني املس����توحى من 
حدائق بابل املعلقة ومن منكم ال 
يحب املقبالت اللبنانية بالتأكيد 
ال يوجد أحد، ومع فرنسا ننهي 
العال����م مبطعم  جولتنا ح����ول 
فوش����ون الفرنسي حيث ميكنك 

بسعادة غامرة يستقبل فندق 
»كراون بالزا« عيد الفطر السعيد 
ويهنئ جميع املواطنني واملقيمني 
بهذه املناس����بة الس����عيدة، وفي 
إطار جهوده لتنش����يط السياحة 
الداخلية واخلارجية يقدم فندق 
ب����الزا« عروضا خاصة  »كراون 
للضيوف واملقيمني مبناسبة حلول 
عيد الفطر الس����عيد على الغرف 
واألجنحة التي مت جتديدها بالكامل 
مع كل وسائل الراحة احلديثة التي 
جتعل »كراون بالزا« منزلك الثاني 
وبأسعار مميزة تبدأ من 39 دينارا 
في الليلة للغرفة املزدوجة فقط، 
باالضافة لتقدمي مميزات اضافية 
اخرى، حيث يحصل األطفال حتت 
سن 4 سنوات على وجبة مجانية 
واألط ف����ال ما بني 4 و8 س����نوات 
يحصلون على خصم 50% وذلك 
في مطعم األحمدي فقط، باالضافة 
الى اس����تمتاع النزالء باستخدام 
الن����ادي الصحي عل����ى مدار 24 
ساعة، واستخدام انترنت مجاني 
ذي الس����رعة العالية مع امكانية 
دخول الغرفة مبكرا واملغادرة في 
وقت متأخر من دون أي اضافات 
على السعر ويستمر هذا العرض 

بعد العيد ايضا.
ويقدم فن����دق »كراون بالزا« 
عرضا خاصا للعائالت التي ترغب 
في قضاء أحلى األوقات والتمتع 
بوجبة شهية في مطاعم الفندق 
الثمانية املميزة وبأسعار تنافسية، 
حيث ميكنك االس����تمتاع بأشهى 
املأكوالت البحرية من صيد البحر 
الطازج في مطعم »النوخذة«، أما 
العاملية الشهية فتقدم  املأكوالت 
في بوفيه مطعم »األحمدي« وذلك 
مل����دة ثالثة أيام ابت����داء من أول 
أيام عيد الفطر السعيد، وحملبي 
السوتشي بوفيه رائع في مطعم 
ساكورا الياباني، اما مطعم ريب 
آي للستيك فهو يقدم شرائح اللحم 

»هوليداي إن ـ السالمية« يحتفل بعيد الفطر السعيد في أجواء رائعة
بأجواء فرحة تغمرها السعادة يحتفل »هوليداي 
إن � الساملية« بعيد الفطر السعيد ويهنئ املواطنني 
واملقيمني والزوار القادمني من السعودية وغيرها من 
الدول العربية بهذه املناس����بة، ويقدم عرضا مغريا 
على اإلقامة في غرف الفن����دق يبدأ ب� 50 دينارا في 
الليل����ة للغرفة املزدوجة مع التمت����ع بوجبة افطار 
مجاني لش����خصني أما األطفال حتت عمر 4 سنوات 
فوجبتهم مجانية ويقدم لألطفال بني 4 و8 س����نوات 
خصم����ا 50% في مطعم الديوان فق����ط، وغيرها من 
املميزات اإلضافية األخرى من اس����تخدام االنترنت 
عالي الس����رعة والنادي الصحي على مدار 24 ساعة 
مجانا واالستفادة من منطقة السبا وحوض السباحة 
ومركز اللياقة البدنية املتطور حيث ميكنك االسترخاء 
وحتريك العضالت واخلضوع جللسات املساج على 

أيدي املعاجلني الفيزيائيني.
فندق »هوليداي إن« يرحب بكم ويدعوكم لقضاء 
أحل����ى وأجمل أوقات العيد الس����عيد بصحبة األهل 

واألصدقاء والتمتع بالوجبات والبوفيهات الشهية في 
كل من مطاعمه اخلمسة: مطعم أيام زمان للمأكوالت 
اللبنانية احملبب����ة لدى اجلميع حيث ميكنك التمتع 
بالنكهات املختلفة للشيشة، باإلضافة الى املأكوالت 
العاملية ف����ي بوفيه مطعم الديوان، أما حملبي أطباق 
الشرق األقصى فال تفوتوا فرصة التلذذ بنكهة السوشي 
في مطعم ساكورا الياباني، والتمتع باألطباق الصينية 
من طبقي كانتون وجيانغسو في مطعم تانغ تشاو 
الصيني، أما محبي شرائح اللحم املشوي فمطعم ريب 
آي دائما موجود وأخيرا كافيه الروما مقهى مخصص 
الستراحة الضيوف مع تشكيلة عاملية من املأكوالت 

على استعداد لتلبية جميع األذواق.
وأخيرا أوضحت ادارة الفندق ان تقدمي هذا العرض 
وغيره من العروض اخلالبة ملناس����بة عزيزة وهي 
االحتفال بعيد الفطر السعيد يعتبر تقديرا وحبا منها 
إلرضاء جميع احتياجات ورغبات الضيوف األعزاء 

في كل املناسبات السعيدة.

اجرت شركة اطياب املرشود للعطور السحب 
الثالث ملهرجان شهر رمضان الفضيل والذي 
يتم خالله تقدمي آي باد وآي فون بشكل يومي 
للفائزي����ن من عمالئها في فرع األڤنيوز وذلك 
التج����ارة عبدالعزيز  بحضور ممث����ل وزارة 
اشكناني، وقد فاز كل من مشعل الدبوس ورقية 
الرومي وعبدالسالم خالد بآي فون، كما فازت 
كل من اس����ماء املنصور ودانة السري وحنان 

يوسف ومنيرة محمد بأجهزة آي باد.
هذا واكد املدير العام لش���ركة اطياب املرشود 
وليد املرشود ان اقامة هذا املهرجان تأتي انطالقا 
من حرص الش���ركة على التواصل مع عمالئها، 
خصوصا في مثل هذه االيام الفضيلة، وذلك من 
خالل احلصول على كوبونات مقابل كل 20 دينارا 
من املشتريات من منتجات املرشود من احد افرع 

اطياب املرشود املنتشرة في الكويت.

يستقبل النائب مبارك 
اخلرينج املهنئني بعيد 
الفطر املبارك في اول ايام 
العيد بعد صالة العشاء 
ف���ي دي���وان اخلرينج 

مبنطقة العمرية.

النائ���ب  يس���تقبل 
أبورمية  د.ضي���ف اهلل 
املهنئني بعيد الفطر في أول 
أيام العيد من بعد صالة 
العيد وذل���ك في ديوانه 

مبنطقة األندلس.

يس���تقبل النائب شعيب 
املويزري املهنئني مبناس���بة 
عيد الفطر املبارك صباح اول 
ايام العيد في ديوانيته مبنطقة 
الف���ردوس � قطعة 4 � مقابل 

منطقة صباح الناصر.

اخلرينج يستقبل املهنئني 
بالعيد بعد العشاء

أبورمية يستقبل
 املهنئني أول أيام العيد

املويزري يستقبل 
املهنئني صباح العيد


