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 وجهت اللجنـــة الثقافية واالجتماعية في النـــادي البحري الرياضي  18 
الكويتي الدعوة الى أعضاء النادي ورواده حلضور حفل ملتقى العائالت 
الذي سيقام مساء يوم اجلمعة رابع أيام عيد األضحى املبارك. وأشار أمني 
الســـر العام ورئيس اللجنة الثقافية واالجتماعية خالد الفودري الى ان 
أنشطة احلفل التي ستقام في حديقة النادي ستشمل العديد من البرامج 
واملسابقات الترفيهية املتنوعة الى جانب فقرات فنية وشعبية مبشاركة 

العديد من الفرق بجانب املفاجآت العديدة والهدايا للصغار والكبار. 

 غادر الزميل نافل احلميدان 
البالد متوجهـــا الى األراضي 
املقدسة لقضاء فريضة احلج، 
ترجع بالسالمة «يابوماجد» 
وحج مبرور وسعي مشكور. 

البحري يحتفل بـ «عيد األضحى» في ملتقى العائالت نافل احلميدان
 يغادر للحج

 الرئيس أوباما مصافحا رجل األعمال يوسف علي 

 خيم «موڤنبيك ـ املنطقة احلرة».. متعة اللقاء

 «موڤنبيك ـ املنطقة احلرة».. راحة واستجمام

 جناح الشركة باملعرض

 يوسف علي يشارك في استقبال الرئيس األميركي بالهند

 «سيلفر تاتش» تشارك في معرض الزفاف والعيد
 أعلنت شركة ســـيلفر تاتش 
للمجوهـــرات عن مشـــاركتها في 
معرض الزفاف والعيد خالل الفترة 
مـــن ٨ الى ١٦ اجلـــاري في فندق 
هيلتون املنقف. وبهذه املناســـبة 
صرحت مدير عام الشـــركة هند 
املطيري بأن سيلفر تاتش تشارك 
املعـــرض مبجموعـــة كبيرة  في 
ونادرة من أفخم املاركات العاملية 
للمجوهرات والساعات التي تتميز 
بأرقى التصاميم مع االهتمام بأدق 
التفاصيل لتقدم للجمهور الذواق 
آخر ما توصلت إليه خطوط املوضة 
العاملية. وأضافت املطيري ان الشركة 
تطرح ضمن مبيعاتها تشـــكيلة 
واسعة تتناسب مع كل املناسبات 
واالذواق مما يجعل جناحها املكان 
االنسب للشراء واملتعة، مشيرة الى 
ان منتجات ســـيلفر تاتش تتميز 
منذ انطالقتها األولى في الكويت 
بالتصاميم املفعمة بالفخامة والذوق 

الرفيـــع، حيث اعتمد مؤسســـو 
سيلفر تاتش استراتيجية طويلة 
االجل للتطوير والتميز لالنفراد 
في صناعة املجوهرات مستندون 
في ذلك إلى االستثمارات الضخمة 
في مجـــال املجوهرات الراقية من 
خوامت وأساور وأقراط وسالسل، 

باإلضافة الى كل ما يتعلق بصناعة 
األكسســـوارات الفخمـــة. وأكدت 
املطيري أن زوار الشركة في املعرض 
سيكتشفون ان كل قطعة تعرضها 
الشـــركة قد صنعت لتروي قصة 
خاصة فريدة مـــن نوعها لتعطي 
الشعور باخلصوصية واالنفراد. 

 شارك رجل االعمال الشـــهير يوسف علي في 
اســـتقبال الرئيس االميركي باراك اوباما في حفل 
عشاء اقيم بضيافة الرئيس الهندي براتيبها باتيل 
مبناسبة زيارة املسؤولني االميركيني حلدائق مغل 

في قصر الرئاسة راشتراباتي بهاوان في نيودلهي. 
في الصورة ايضا، تظهر السيدة االميركية االولى 
ميشيل اوباما وسينغ شيخوات والرئيس براتيبها 

باتيل.

 العيد أجمل في «موڤنبيك 
الكويت ـ المنطقة الحرة»

 أعلن مســـاعد 
مدير إدارة املبيعات 
فـــي موڤنبيـــك ـ 
املنطقـــة احلـــرة 
باســـم احلاج عن 
العروض املميزة 
لالحتفال مبناسبة 
عيـــد األضحـــى 
التـــي  املبـــارك 
حلظات  جتســـد 
العطل واملشاركة 
والوفاء، حيث ان 
فنـــدق موڤنبيك 
مبوقعه  الكويت 
املميز في املنطقة 
احلـــرة هو املكان 

األنسب لالحتفال بعيد األضحى املبارك.
  وأكد احلاج ان فندق موڤنبيك الكويت سيقدم كل 
ما هو مميز لهذا العيد، إذ يقدم مطعم بايز بإطاللته 
الفريدة على أحواض السباحة واحلدائق الواسعة، 
بوفيه العائلة الفاخر باألطباق العربية الشهية للغذاء 
والعشاء ٣ أيام العيد، فدللوا أنفسكم بعرضنا املميز 
خالل فترة العيد واستمتعوا ببوفيه غداء أو عشاء 

استثنائي لقاء ١٣٫٩٠٠ د.ك.
  ولكي تســـتمتعوا بروعة اجلـــو في فترة العيد 
ميكنكم ان تختاروا خيمتكم لقاء ١٥ دينارا واستمتعوا 
بألذ األطباق الشهية برفقة األهل واألصدقاء ومبذاق 
الشيشـــة العربية، التي لها طعم خاص في فندق 

موڤنبيك الكويت.
   وإذا كنتم من محبي الطعام اإليطالي فسيستقبلكم 
مطعم الـ «دنتي» ويقدم تشكيلته الفاخرة من أطيب 
أطباق الباســـتا الى السلطات الطازجة واحللويات 

اللذيذة.
   أما مطعم كاتس يوعدكـــم بتجربة فريدة، وما 
مييزه هو اللحم الشورسكو حيث يقوم طاقم املطعم 
بإحضـــار اللحوم الى مائدتك ويقطع اللحم أمامكم 
دون ان تغـــادروا أماكنكـــم وندعوكم ألن تتناولوا 
الطعام حتى اإلشباع، كما تنتظركم عروض الغرف 
منها حجز لليلتني واحلصـــول على الثالثة مجانا 
لقاء ٥٩ دينارا للشـــخصني في غرفة مزدوجة، فال 

تدع الفرصة تفوتكم.
  وألعزائنا الصغار فقد أعد لهم أجمل األلعاب في 
نادي األطفال الترفيهي طيلة أيام العيد، مع أطيب 

األمنيات. 

 باسم احلاج


