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المطربة الهندية كافيتا كرشينا مورتي بضيافة »كراون بالزا«

»فنون عرض القصة« في روضة البحتري

أحمد الصيرفي وفريق التسويق في »كراون بالزا« مع الفنانة الهندية كافيتا كرشينا مورتي

براعم روضة البحتري

.. وفقرة فنية لبراعم روضة البحتري

حت���ت رعاي���ة 
مراقبة رياض االطفال 
العاصمة  ملنطق���ة 
التعليمي���ة زكي���ة 
أقام���ت روضة  ابل 
البحت���ري ورش���ة 
عمل بعنوان »فنون 
القص���ة«  ع���رض 
التي أشرفت عليها 
مديرة الروضة منى 
العبيدلي واملشرفتان 
الفنيت���ان باس���مة 
املس���عود وزين���ب 

القبندي.
وقد نالت الورشة 
اعجاب واستحسان 

احلضور.

)فريال حماد(زكية أبل في مقدمة احلضور

في املدرسة األميركية الدولية في 
ميدان حولي تخللها العديد من 

التقاط الصور مع املعجبني.

اجلدير بالذكر ان كافيتا كانت 
قد أحيت حفال موسيقيا لعشاق 
صوتها بعنوان »صوت الروح« 

متتعت بهذه التجربة الفريدة مما 
يجعلها تفكر في العودة مجددا 

الى كراون بالزا.

حّلت الفنانة الهندية الشهيرة 
كافيتا كرشينا مورتي بضيافة 
»ك���راون بالزا« أثن���اء زيارتها 
للكويت إلقامته���ا حفال غنائيا 
موسيقيا ملعجبيها في الكويت، 
وتعتبر كافيتا من أشهر الفنانات 
اللواتي غنني ملعظم أفالم بوليوود 
الش���هيرة منذ عام 1980 وعلى 
مدى 30 عام���ا مع رصيد أغاني 
يتجاوز 15000 أغنية، وفي كل 
مرة تأتي فيها الى الكويت تختار 
»كراون بالزا« كمحطتها املفضلة 

لالستراحة واالستجمام.
وقد اجتمع مدير الفندق أحمد 
الصيرفي جنبا الى جنب مع فريق 
التسويق في استقبالها والترحيب 
بوجودها في ربوع كراون بالزا 
باإلضاف���ة الى تواج���د جمعية 
الثقافة الهندية وتلفزيون كايرلي 
الهندي والعديد من الصحافيني 

من عدة صحف محلية.
وخالل إقامتها في كراون بالزا 
متتعت كافيتا بقضاء يوم رائع في 
سبا أكواتونيك تضمن جلسات 
معاجلة على يد أمهر اخلبراء من 
س���ان مالو مع العناية باجلمال 
في صالون فرانك بروفو العالمة 
الفرنسية الشهيرة، كما شكرت 
انها  االدارة على االهتمام قائلة 

»كوستا ديل سول الكويت« يحتفل بموظفيه
أقامت إدارة فندق كوستا ديل سول الكويت احتفالها السنوي اخلاص 
والذي شارك فيه جميع العاملني في الفندق.  وبهذه املناسبة ألقى مدير 
عام الفندق رشيد هالل كلمة رحب فيها باملوظفني وعائالتهم. وأشار في 
كلمته الى االجنازات التي متت خالل العام املنصرم واخلطط املستقبلية 
التي ستقوم االدارة بتنفيذها. وأعرب هالل عن تقديره للجهود التي بذلها 
ويبذلها اجلميع للوصول الى النتائج الطيبة، مشيرة الى تقدير الشركة 
املالك����ة لكل العاملني الذين لم يألوا جهدا لالرتقاء مبس����توى اخلدمات 
الفندقية من كل اجلهات. وتخلل احلفل العديد من الفقرات املمتعة والتي 
تضمنت عروضا فولكلورية وأغاني شعبية ومسابقات ترفيهية رائعة 
شارك فيها كل احلضور. وكانت الهدايا واجلوائز تتدفق وكأنها نبع ال 
ينتهي، مما أضفى جوا من البهجة واملرح للكبار قبل الصغار، فاجلميع 
حصل على هدايا متنوعة وقيمة. وتوجت الفرحة باإلعالن عن املكافآت 
والزيادات السنوية السخية التي قدمتها الشركة املالكة وإدارة الفندق 
لكل العاملني تقديرا للجهود املبذولة التي تكللت بالنجاح في الوصول 
الى النتائ����ج الطيبة. وقد أعرب العاملون م����ن موظفني ومديرين عن 
سعادتهم الفائقة بهذه املفاجآت وتصميمهم على بذل كل ما في وسعهم 

ترحيب باحلضورللمحافظة على الريادة والتطور املستمر. رشيد هالل متحدثا للحضور

متابعة من احلضور لفقرات احلفل

»ربيعي مع إربيعي«
 حتى 11 الجاري

تستمر األنش����طة الشبابية 
لنادي مركز الش����باب الربيعي 
السنوي حتى 11 اجلاري حتت 

شعار »ربيعي مع اربيعي«.
وقال محم����د الفودري مدير 
مركز الش����باب التابع ملشروع 
ال����رواق بجمعي����ة االص����الح 
االجتماع����ي ان النادي الربيعي 
هو من االنشطة الرئيسية التي 
ينفذها املركز سنويا بهدف شغل 
الش����باب والناشئة مبا  أوقات 
ينفعهم وينمي مهاراتهم ويطلق 
قدراتهم نحو األفضل. واضاف 
ان الباب مفتوح للتسجيل في 
الن����ادي الربيعي لالعمار من 6 
سنوات وحتى 14 عاما وذلك في 
الفترة املسائية ابتداء من الساعة 
4 عصرا حتى 8 مس����اء في مقر 
املركز الكائن في جمعية االصالح 

االجتماعي مبنطقة الروضة.


