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»ماريوت« تستقبل عيد األضحى بمجموعة من العروض المميزة

الصواغ أواًل بجائزة البغلي لالبن البار فريحة األحمد تفتتح »لوازم العيد« في نادي الفتاة

ندى أبونصر
افتتح في نادي الفتاة الرياضي س���وق لوازم العيد حتت رعاية رئيسة 
اللجنة العليا جلائزة األم املثالية لألسرة املتميزة والرئيس الفخري لنادي 
الفتاة الرياضي الشيخة فريحة األحمد. وأكدت منظمة املعرض جنوى احملمد 
ان اله���دف من املع���رض جمع جميع لوازم العائلة حتت س���قف واحد لكي 
تستطيع األسرة ان حتصل على جميع لوازمها من مكان واحد، وهو فرصة 

للتجمع كبارا وصغارا ألنه مهرجان تسويقي ترفيهي لألسرة.
وزادت: ان املعرض يتضمن منتجات متنوعة من مالبس – اكسسوارات 
– عب���اءات – مكتبة – اضافة الى ركن خاص بالقهوة واملأكوالت الش���عبية 

وألعاب لألطفال.
ونوهت ال���ى ان مدة املعرض 6 أيام متتالية لفترتني صباحية من 9 – 1 

ظهرا ومسائية من 4 – 9 مساء، ويتضمن 50 قسما وبأسعار رمزية.
ومن جهتها أعربت الشيخة فريحة األحمد عن سعادتها بحضورها املعرض، 

وأكدت انه يحتوي على العديد من األشياء واملنتجات اجلميلة.
واضافت انها من أكثر املهتمني مبثل هذه املعارض التي تشجع اليد العاملة 
الكويتية وباألخص الفتاة الكويتية التي عندها الكثير من االمكانات ولكن 

بحاجة ملن يساندها ويحتضن موهبتها.

كرمت جائزة البغلي لالبن البار الفائز األول 
باجلائزة على مس���توى الكويت يوسف مخلد 

الصواغ.
 وقام وكيل وزارة الشؤون االجتماعية والعمل 
محم���د الكندري وراعي جائ���زة البغلي لالبن 
البار إبراهيم البغلي بتسليم الصواغ جائزته 
اضافة الى درع تذكارية تقديرا له وتش���جيعا 

على املشاركة في اجلائزة.
وجاء فوز الصواغ نظرا جلهوده في العناية 
بذويه من كبار السن ليكون منوذجا يحتذى في 
توفير واحترام وخدمة املسنني. ومن املنتظر 
ان يشارك الصواغ في أنشطة اجلائزة املقبلة 
للتوعية باحتياجات ه���ذه الفئة الغالية على 

قلوبنا جميعا.

تس����تعد فنادق ماريوت الكويت الستقبال عيد 
األضحى املبارك بباقة من العروض املمتعة لتقدميها 
لزوارها خالل فترة العيد في نوفمبر اجلاري، وأعدت 
مطاعم »كورت ي����ارد ماريوت« وفندق »جي دبليو 
ماريوت« الكويت تش����كيلة غنية من قوائم الطعام 
واألطباق اخلاصة لتتناسب مع االحتفال بعيد األضحى. 
وعن هذا االستعداد يقول جورج عون، املدير العام 
لفنادق ماريوت الكويت: »يسعدني بالنيابة عن جميع 
العاملني هنا ان أتق����دم للجميع بالتهنئة اخلالصة 
مبناس����بة عيد األضحى املبارك، حيث نس����عى هنا 
دائما ألن نضفي مزيدا من اللحظات الغنية باملتعة 
والرضا على هذه املناسبات املتميزة من خالل جتربة 
فريدة سواء في مطاعمنا أو أثناء اإلقامة عندنا ليكون 
ش����رف الضيافة فخرا لنا. ان عمالءنا وضيوفنا هم 
بالنس����بة لنا اإللهام الدائم في كل ما نقوم بابتكاره 

وتقدميه من عروض وخدمات نوعية.
وقد قدم فندق »جي دبليو ماريوت« و»كورت يارد 
ماريوت« الكويت، احتفاال مبوسم عيد األضحى، عرضا 
خاصا لإلقامة الفندقية للعائالت التي تريد االحتفال 
خالل عطلة ه����ذا العيد املبارك من خالل اإلقامة في 
فندق راٍق واالستمتاع بأجوائه ومطاعمه وخدماته. 
وتتراوح أسعار احلجز للغرف الفندقية خالل موسم 
العيد بني 39 دينارا لليلة الواحدة لكل غرفة وصوال 
ال����ى 55 دينارا لليلة الواحدة. وميكن للضيوف في 
الفندق االستمتاع مع عائالتهم وأطفالهم بوجبة إفطار 

مجانية لطفلني حتت سن السادسة. 
ويتضمن العرض أيضا بوفيه طعام بقوائم تضم 
أطباقا متنوعة وش����هية للطلب منها، وميكن لزوار 
مطعم األتريوم في كورت يارد ماريوت االستفادة من 
عرض العيد وجتربة العيد من األطباق واملأكوالت 

العاملية واختيار الطبق عند اعداده مباشرة أمامهم 
من نخبة من أمهر الطهاة وذلك بأسعار خاصة تبلغ 
7.5 دنانير للشخص الواحد، أما األطفال حتت سن 
السادسة فيمكن اختيار وجباتهم مجانا بينما يستفيد 
األطف����ال من 6 – 12 بخص����م 50% وميكن لضيوفنا 
في كل يوم أربعاء أو خميس أو جمعة االس����تمتاع 
بأشهى األطباق البحرية في ليالي البحار. أما املطعم 
اإليطالي الشهير إل فورنو فيقدم خالل عطالت العيد 
قائمة طعام جديدة وخاصة توفر لكم متعة االختيار 
بني أشهى األطباق اإليطالية والعاملية. وألننا ندرك 
حجم عشاق األطباق البحرية، فقد أعددنا لهم قائمة 
شهية من أطيب ثمار البحر من االسكالوب واحملار 
والروبيان واللوبس����تر والهامور احملمر والسلمون 
والنهاش األحمر وغيرها، وتس����تمر هذه العروض 

من 11 حتى 20 نوفمبر اجلاري.

محمد الكندري وابراهيم البغلي يكرمان يوسف الصواغ

قسم العطورات ضم أروع أنواع العطور

)أنور الكندري(.. وفي أحد أجنحة املعرضالشيخة فريحة األحمد تفتتح املعرض


