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والطائرة والبولينغ جلميع 
األعمار وبأنشطة شهر رمضان 
املبارك الشعبية وحفل عيد 

الفطر السعيد.
وذكر أبوالقاسم ان مجال 
التسجيل مفتوح للعائالت فقط 
)الزوج والزوجة واألبناء الذين 
تقل أعمارهم عن 18 سنة( وان 
رسم االشتراك 180 دينارا لفترة 
النشاط بكاملها التي متتد الى 

4 أشهر.
وذكر أبوالقاسم ان النادي 
ح���رص ايضا على حتس���ن 
منش���آته مرافق���ه املختلفة 
لضمان توفير األجواء املناسبة 
لألعضاء لقضاء أجمل وأمتع 
األوق���ات في رح���اب ناديهم 
وللمش���اركة في أنش���طته 

املختلفة.

ج���دد الن���ادي البح���ري 
الرياض���ي الكويت���ي دعوته 
الكويتية واملقيمة  للعائالت 
من غير أعضائه لالش���تراك 
ف���ي فترة النش���اط الصيفي 
التي ستبدأ اعتبارا من مطلع 
يونيو حتى نهاية س���بتمبر 
املقبل، وأش���ار رئيس جلنة 
العام���ة واإلعالم  العالق���ات 
محمود أبوالقاسم ان االشتراك 
الفرصة للعائالت  س���يتيح 
النادي  لالس���تمتاع مبرافق 
املتميزة وأنشطته الترويحية 
واالجتماعي���ة  والثقافي���ة 
والرياضي���ة احلافل���ة ال���ى 
جانب االس���تمتاع بأنشطة 
املهرجان الصيفي وملتقيات 
العائالت الى جانب البطوالت 
محمود أبوالقاسمالرياضية في كرة القدم والسلة 

االشتراك للجميع في النشاط
الصيفي للنادي البحري

أجمل إطاللة في الكويت من »مطعم بسكادو«

ضمن مرافق »فندق كوستا ديل سول« متيز 
مطعم بس����كادو للمأك����والت البحرية بإطاللته 
الساحرة على اخلليج العربي والكويت في الوقت 
نفسه، مما جعله أفضل موقع للتمتع مبا لذ وطاب 
من خيرات اخلليج الطازجة على ارتفاع 100 متر من 
سطح البحر، وقد أضفى الديكور الداخلي للمطعم 
جوا منعشا ويبعث على املرح والسرور، وحرص 
فريق العمل في املطعم على تقدمي أرقى مستويات 
اخلدمة ليكتمل العمل بلمس����ة شخصية تتألق 
باإلبداع والرقي، ويشرف رئيس الطهاة بنفسه 
على إعداد البوفيه اليومي للغداء والعشاء ليتربع 

على القمة من حيث اجلودة والشكل، واستطاع 
املطعم خالل فترة قصيرة أن يس����تقطب محبي 
املأكوالت البحرية من جميع شرائح املجتمع ملا 

يقدمه من جودة عالية وسعر معقول.
وباإلضافة الى ذلك يستمتع محبو السوشي 
الياباني مبا يختارونه من قائمة الطعام اخلاصة 
الت����ي مت حتضيرها بعناية فائق����ة، ومن خالل 
استبيان خاص شمل عددا كبيرا من زوار املطعم 
اس����تطاعت إدارة الفندق ان تقّيم مستوى األداء 
فيه فقد حاز املطعم على رضاء رواده بنس����بة 

تفوق %95.

ماجد حنا متوسطا مدير نادي الساملية وخالد اخلشاب مع مجموعة من العبي األهلي والرعاة املشاركن

حضور قوي ملشجعي »األهلي«

»هوليداي إن« و»كراون بالزا« استضافا فريق األهلي

شيرين املنوفي ومانويل جوزيه

اس����تضاف فندق هوليداي ان 
عمالق كرة القدم املصرية وأبطال 
القلعة احلم����راء »النادي األهلي« 
بكامل جنومه الدولين طيلة فترة 
تواج����ده في الب����الد ألداء مباراة 
ودية امام نادى الس����املية املطعم 
بنجوم األندية الكويتية. قام مدير 
ادارة العمليات ماجد حنا يرافقه 
فريق التسويق والعالقات العامة 
ف����ي الفندق باس����تقبال الالعبن 
وجمي����ع اعضاء الفري����ق مرحبا 
بهم بباقات ال����ورود ومعربا عن 
سعادته باستضافة فريق عريق 
مثل نادي القرن »االهلي«، مؤكدا 
على اهتمام الفندق بالنش����اطات 
الرياضي����ة ودعم����ه للرياضين 
وتشجيعهم على الدوام حيث اعتاد 
فندق هوليداي ان الس����املية على 
استضافة عمالقة االندية العربية 
والغربية موفرا كل متطلبات اعضاء 

يليق بحجم الطرفن )الهوليداى 
إن والشياطن احلمر(. ومن اجلدير 
بالذكر ان ادارة الفندق قد حتضرت 
ووضعت جميع امكانياتها لتقدمي 
ارقى اخلدمات الفندقية لضيوفه 
الرياضين من أجل قضاء أس����عد 
األوق����ات والتمت����ع بج����و هادئ 
ومريح وذلك من جتهيزات الغرف 
واالجنحة، توفير جميع وسائل 
الوجبات  ال����ى  الراحة باالضافة 

اخلاصة التي أعدت لالعبن.
عقد الفن����دق مؤمترا صحافيا 
ي����وم الس����بت 28 ماي����و املاضي 
الساعة احلادية عشرة صباحا في 
قاعة الدان����ة احتفاال بهذا احلدث 
الرياضي الكبير على شرف النادي 
االهلي، وذلك بحضور د.عبداهلل 
الطريج����ي رئي����س مجلس إدارة 
نادي الساملية، مدير العمليات في 
فندق هوليداي ان الساملية ماجد 

حنا، وممثلي الش����ركات الراعية 
واملنظمة للحدث م.خالد املهدي، 
الدولية  مدير عام شركة صروح 
واملستشار خالد اخلشاب منسق 
عام املباراة باالضافة الى اجلهاز 
الفني والعبي النادي األهلي، ولفيف 
من اهل الصحافة وعش����اق كرة 
القدم، مت خالل هذا املؤمتر طرح 
العديد من األس����ئلة التي تتعلق 
بالنادي األهلي ومبارياته القادمة 
واإلجنازات التي حققها حتى اآلن، 
عبر فيها املس����ؤولون في النادي 
الكبيرة لتواجدهم  عن سعادتهم 
في الكويت وس����ط محبة عشاق 
كرة القدم ومت أخد بعض الصور 
التذكارية مع املدرب وأعضاء الفريق 
الذين ش����كروا إدارة الفندق على 
الرعاية وحف����اوة الترحيب التي 
دلت على الكرم والضيافة وحسن 

استقبال الضيف.

الفريق، وأشار حنا إلى أن الفندق 
كان على أمت االستعداد لتقدمي جميع 
أنواع الراحة للفريق الضيف مبا 


