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 «الريجنسي» يحتفل باإلعالميين في عيد  األضحى
 لميس بالل

  دعا فندق الريجنسي نخبة كبيرة 
من الصحافيني واإلعالميني لقضاء يوم 
عائلي مفتوح في رحابه حيث استعرض 
الفندق جميع انشـــطته املمتدة طوال 
ايـــام العيد ليمتعهـــم ويحتفل معهم 
بهذه املناسبة على طريقته اخلاصة. 
وتخلل اليوم املفتوح مجموعة منوعة 
الترفيهية حيث استمتع  البرامج  من 
الضيوف وعائالتهم مبسابح وشواطئ 
الفندق والتي كانت تضم عددا وافرا من 
األنشطة وااللعاب املائية، عالوة على 
املسابقات التي أشعلت روح املنافسة 
بني املتسابقني حيث وزعت مجموعة 
من اجلوائز القيمة على الفائزين مما 
اثار اعجاب وثناء اجلميع. اما األطفال 
فـــكان لهم نصيب كبير حيث اعد لهم 
الفنـــدق برنامجـــا مليئا باألنشـــطة 
وااللعـــاب منها الرســـم على الوجوه 
الكرتونية املشهورة  والشـــخصيات 
ودي جي لالطفال باالضافة الى القلعة 

النطاطية التي اضفت عليهم املزيد من 
البهجة واملرح.

  وعن بوفيه الغداء فقد أعد الفندق 
لضيوفه الصحافيني بوفيها فاخرا ضم 
أشهى وأطيب األطباق من جميع أنحاء 
العالم في تراس مطعم طريق احلريري 
باإلضافة إلى ركن الطهي املباشر الذي 
بات هو اآلخر في حتضير ألذ الوصفات 
للضيـــوف كل على طريقته املفضلة.  
واوضح املديـــر العام للفندق ريناتو 
موريتو ان فندق الريجنسي بادر بهذه 
الدعوة ليحتفل مع االعالميني وعائالتهم 
بقدوم عيد األضحى املبارك، مشـــيرا 
الى ان االجواء اجلميلة هذه االيام في 
الكويت تشـــكل فرصـــة لتنظيم ايام 
مفتوحة للعائالت من أبنائهم في عطلة 
العيد وعطالت نهاية االســـبوع، وأكد 
حرص إدارة الفندق على االهتمام بهم 
في مثل هذه املناسبات إميانا بدورهم 
الفعال في املجتمع ودعمهم الدائم لكل 

انشطة برامج الفندق. 
 مدير التسويق هاني قابيل ومديرة العالقات العامة ياسمني عادل في استقبال الضيوف

 محمد وياسر وهبة ويحيى عاطف شاركوا في اليوم املفتوح في «الريجنسي»

 فريق عمل «الريجنسي» في استقبال اإلعالميني

 طهاة «الريجنسي».. واستعداد دائم لتقدمي أفضل األطباق

 متعة الشواء في الهواء الطلق

 مرافق «ريجنسي» .. متعة وترفيه 

 حمامات السباحة ملختلف األعمار 

(سعود سالم)  مسابقات وجوائز للحضور 

 يستقبل النائب د.ضيف اهللا أبورمية 
املهنئني بحلول عيد االضحى املبارك في 
ديوانه مبنطقة االندلس وذلك في اول يوم 
من ايام عيد االضحى املبارك من بعد صالة 
العيد وحتى صالة الظهر، اعاده اهللا على 

اجلميع باخلير واليمن والبركات. 

أبورمية يستقبل املهنئني 
بعد صالة العيد

الســـابق  النائب   يســـتقبل 
واحملامي أحمد الشحومي املهنئني 
بعيد األضحى املبارك، وذلك بعد 
صالة العيد مباشرة في ديوان 
الشحومي بسلوى ق ٤ بجانب 

ثانوية خالدة بنت األسود.

الشحومي يستقبل املهنئني 
أول أيام العيد

 غادر عضو املجلس 
البلدي السابق فالح 
البـــالد  العويهـــان 
متوجها الى األراضي 
املقدسة ألداء فريضة 

احلج. 

العويهان يؤدي 
مناسك احلج

 أجواء مميزة في افتتاح «النصر الرياضي»
   لفرعه الـ ٦٠ في العقيلة

 حسين البريكان
  وسط أجواء احتفالية مميزة في تنظيم فريد من 
نوعه، وبحضور لفيف من الشــــخصيات، يتقدمهم 
فيصل الرشيد رئيس مجلس إدارة مجموعة فيصل 
الرشيد املالكة ملركز النصر الرياضي، افتتح الشيخ 
وليد خالد الصباح الفرع الـ ٦٠ ملركز «النصر الرياضي» 
مبجمع «أوتاد» في العقيلة بجانب «البيرق مول»، 
وهو أكبر فروع «النصر الرياضي»، حيث يقع على 
مساحة ٤٠٠٠ متر مربع، وتضمن حفل االفتتاح العديد 
من املفاجآت وتوزيع الهدايــــا والفقرات الترفيهية 

واأللعاب والرسم على الوجوه لألطفال.
  وفي تصريح صحافي بهذه املناسبة أشاد مدير 
التسويق في مركز النصر الرياضي عمر وزير احمد 
باألنشطة املميزة التي تضمنها حفل االفتتاح، مقدما 
الشكر الى جميع احلضور على إسهامهم املميز في 
إثــــراء احلفل وتلبيتهم دعــــوة احلضور، مؤكدا ان 
مركز النصر الرياضي أعد كل شــــيء بدقة ليخرج 
هذا احلفل بهذا الشــــكل املميز فاالستعدادات بدأت 
منــــذ وقت طويل حتى يكون احلدث مالئما الســــم 

النصر الرياضي.
  واضاف احمد ان مركز النصر الرياضي يعد الشركة 
الكويتية الوحيدة التي توفر جميع احتياجات العائلة 
في مكان واحد، مشــــيرا الى ان الفرع اجلديد يضم 

تشكيلة تطرح ألول مرة في جميع األقسام الرياضية 
واألزياء الرجالية والنسائية واألحذية واالكسسوارات 
ومالبس األطفال والتشــــكيالت اجلديدة التي تلبي 
أذواق جميع أفراد األسرة، وتتميز باجلودة العالية 
والذوق الرفيع واألسعار املناسبة، وتالئم التطور 

في السوق احمللي واألسواق األخرى.
  وتابع أحمد قائال: «طموحنا لن يقف عند حدود 
في افتتاح أفرع جديدة، حتى نصل الى كل العمالء 
في جميع مناطق الكويت عبر شبكة فروع مميزة، 
هذا باالضافة الى الطموحات في التوسعات اخلارجية 

التي تنال حيزا كبيرا من اهتمامنا».
  وأكد ان «النصر الرياضي» يحرص على حتقيق 
رغبات املستهلكني بانتقاء نوعيات مميزة في جميع 
املنتجــــات من خالل فريــــق متخصص في مختلف 
األقسام عقب دراسة موسعة لألسواق، مشيرا الى 
ان جميع منتجات النصر «النصر الرياضي» تالقي 
استحسانا من قبل العمالء وحازت على ثقتهم على 
اختالف تنوعها. وقد شهد حفل االفتتاح العديد من 
املميزة للجمهور،  املبهرة واخلصومــــات  املفاجآت 
وتوزيع الهدايا التي شملت ٥ أجهزة تليفون «أي باد»، 
١٠ أجهزة تليفون «بالك بيري» و٣٠ جهازا رياضيا 
متنوعا، باالضافة الى كوبونات شراء مجانية، وأكثر 

من ١٠٠٠ جائزة متنوعة لألطفال. 

 قسم املالبس النسائية

 الشخصيات الكارتونية شاركت احلضور فرحتهم

 مسابقات للحضور

 مالبس جلميع األذواق من «النصر الرياضي»  

 (كرم ذياب) الشيخ وليد اخلالد الصباح يفتتح الفرع ٦٠ لـ «النصر الرياضي» في العقيلة


