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غبقة »موندانيتيه« الرمضانية األولى مليئة بالمفاجآت في »هوليداي إن«
لميس بالل

احتفلت مجلة »موندانيتيه« بشهر رمضان املبارك مع عمالئها 
وشركائها من خالل غبقتها الرمضانية املميزة واملفعمة بأجواء 
الشهر الفضيل بحضور شخصيات من صفوة املجتمع الكويتي 
والعاملني في احلقل اإلعالمي واإلعالني وذلك بفندق هوليداي 

إن الساملية.
كان في استقبال احلضور رئيس حترير املجلة عبدالرحمن 
البابطني واملدير العام إيناس عبدالعزيز ومن لبنان كلود صباغة 
وأس����عد عميرة، حيث أكدت إين����اس عبدالعزيز خالل كلمتها 
الترحيبية ان ش����هر رمضان املبارك هو شهر اخلير ومناسبة 
للعطاء وزي����ادة الترابط والتواصل بني أف����راد املجتمع ككل، 
وأضافت ان هذه الغبقة تأتي ف����ي إطار حرص »موندانيتيه« 
على تقدمي الش����كر واالمتنان لكل من لبى الدعوة، مؤكدة على 
التزام »موندانيتيه« بتقدمي كل ما هو جديد في املجتمع الكويتي، 

متمنية للجميع رمضان مباركا. 
من جهة أخرى، كان في انتظار احلضور العديد من املفاجآت 
والهدايا القيمة مما زاد أجواء الغبقة فرحا وسرورا ومنها حلول 
جنم ستار أكادميي جوزيف عطية ضيفا على احلفل وقد القى 
ترحيبا من احلضور. من جانبها مديرة املجموعة كلود صباغة 
أكدت سعادتها بحضورها أول غبقة خالل أول زيارة للكويت، 
مشيدة بتعاملها مع جريدة »األنباء« فيما سبق، وشكرت احلضور 
حيث سنحت لها الفرصة من خالل هذه األمسية املميزة للتعرف 

)كرم ذياب(على أسرة امليديا في الكويت وتبادل أطراف احلديث معهم. روال عبدالعزيز ووسام عبدالنور وأحمد الثويني وعبدالرحمن البابطني وأسعد عميرة وكلود صباغة وإيناس عبدالعزيز 

الزميل فريد سلوم متوسطا إيناس عبدالعزيز وكلود صباغة

سلطان العتيبي وخالد خاسكيه

عضوة تعاين طبق »اللقيمات« في مسابقة األكالت الشعبية »أبوطبيلة« شارك بحماس في قرقيعان البحري

األطفال برفقة »أبوطبيلة« يرددون صيحات القرقيعان

متيز لألطفال باملالبس الشعبية

جلنة التحكيم تتذوق األطباق املشاركة

السفير األردني جمعة العبادي متوسطا عبدالرحمن البابطني وأسعد عميرة

أسعد عميرة وإيناس عبدالعزيز يكرمان الفنان جوزيف عطية

عبدالرحمن البابطني متوسطا روال وإيناس عبدالعزيز

الزميلة مليس بالل تتوسط أماني وهاني قابيل

بخور كمبوديحور ومنيرة موسى أبوطفرة

شيخة تتوسط إخوتها حمد وحور ومنيرة وابني عمتها حمود وناصر

احلاج حسان حوحو مع بعض احلضور

سنتالي وميرنا ورنا ومروان فرح

قرقيعان أبوطفرة مرح وتراث

»أبوطبيلة« شارك أطفال »البحري« فرحتهم بـ »القرقيعان«

عروض مميزة من »الدر المنثور« في رمضان
مبناسبة ش���هر رمضان املبارك، 
املنث���ور للعود  الدر  تقدم ش���ركة 
والبخور لعمالئها عرضها املميز وهو 
»اشتر 3 توالت من البخور واحصل 
على تولة مجانا«، وذلك على جميع 
انواع البخور وفي جميع افرع الشركة 
املنتش���رة في جميع ارجاء الكويت 

طوال شهر رمضان الكرمي.
وقالت الشركة انها ضاعفت من 
استعداداتها مبناسبة الشهر املبارك، 
انواعا جديدة  حيث جلبت الشركة 
ومميزة من افخر انواع البخور لهذه 
املناسبة املميزة عند جميع املسلمني 
والتي تشهد اقباال كبيرا على البخور 
واالهتمام بالروائح الطيبة، ومن هذا 
املنطلق اطلقت الشركة هذا العرض 
املمي���ز، وتتميز انواع البخور التي 
جلبتها الش���ركة جميعها باجلودة 
العالية وعبق املاضي والفخامة التي 
تتالءم مع ال���ذوق الكويتي الرفيع 
في انتقاء البخ���ور الفاخرة، حيث 
ارتبط الش���عب الكويتي منذ قدمي 
االزل بروائ���ح البخور والعود، كما 
تتميز بأسعارها املعتدلة التي جتعلها 
في متناول ايدي اجلميع ومناسبة 

ملختلف الفئات.

وسط مشاركة واسعة، أحيت 
الثقافي����ة واالجتماعية  اللجن����ة 
الرياضي  البح����ري  الن����ادي  في 
الش����عبية  الع����ادة  الكويت����ي 
الرمضاني����ة »القرقيع����ان« م����ن 
خالل حفل ش����عبي مميز شاركت 
فيه الشخصية الرمضانية احملببة 
»أبوطبيلة« فيم����ا ارتدى غالبية 
األطفال املشاركني املالبس الشعبية 
ورددوا الصيح����ات واألهازي����ج 
اخلاصة بالقرقيعان، صاحب ذلك 
إقامة مسابقة األزياء الشعبية بني 
األطفال. من جانب آخر وفي إطار 

أنشطتها الرمضانية احلافلة نظمت 
اللجنة مسابقة األكالت الشعبية 
الرمضانية مبشاركة ما ال يقل عن 
24 عضوا وعضوة، وأسفرت عن 
فوز عائشة شمس الدين باملركز 
األول في طبق »التشريبة« ومنيرة 
ناصر يعقوب في طبق »اجلريش« 
وحليمة أحمد في طبق »الهريس« 
وفيصل أحمد في طبق »املجبوس« 
وزهرة عبدالرحمن حيدر في طبق 
»اللقيم����ات« وأم محمد التركيت 
في طب����ق »احمللبية« وش����فيقة 
عبداحلس����ني في طبق »الساقو« 

وإبراهيم خلي����ل في طبق »صب 
القفشة« فيما فازت فاتن أبوالوفا 
باملركز األول في طبق »الكشري« 
الذي يش����ارك للمرة األولى على 
مستوى أعضاء النادي الوافدين. 
وقد أش����رف على املس����ابقة التي 
متيزت باملش����اركة الواسعة أمني 
السر العام ورئيس اللجنة الثقافية 
واالجتماعية خالد الفودري ورئيس 
جلن����ة العالقات العام����ة محمود 
أبوالقاس����م فيم����ا ضم����ت جلنة 
اإلشراف والتحكيم عددا من أعضاء 

وعضوات النادي.

ش���ارك كل من ش���يخة وحمد وحور ومنيرة أبناء الزميل موسى أبوطفرة أقرانهم وأصدقاءهم 
في االحتفال بالقرقيعان، كما ش���اركهم ابنا عمتهم حمود وناص���ر أبوطفرة، حيث ارتدوا جميعا 

املالبس التراثية.

النائب السابق  يس���تقبل 
د.بادي الدوسري املهنئني بحلول 
عيد الفطر السعيد عقب صالة 
العيد مباشرة، أعاده اهلل على 

اجلميع بالصحة والعافية.

الدوسري يستقبل 
المهنئين بعد صالة العيد يعتذر النائب س���عدون حماد 

العتيبي عن عدم اس���تقبال رواد 
ديوانيته هذا األس���بوع لوجوده 
في مكة املكرمة ألداء العمرة، على 
أن يعاود استقبالهم أول أيام عيد 
الفطر الس���عيد، وكل عام وأنتم 

بخير.

حماد في العمرة

يتشرف النائب السابق د.محمد 
سليمان الهطالني باستقبال املهنئني 
بعيد الفطر املبارك بعد صالة العيد 
مباشرة في ديوانه مبنطقة إشبيلية 
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الهطالني يستقبل المعايدين 
بعد صالة العيد


