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البنك األهلي الكويتي يشارك
 في معرض التوظيف بجامعة الكويت

يواصــل البنــك األهلي 
الكويتي املضي قدما في خطة 
الكفاءات  التكويت وتنمية 
الوطنية، وفي إطار حرصه 
على االضطالع بدور محوري 
في تطوير قدرات الشــباب 
الكويتي، شــارك البنك في 
التوظيف بجامعة  معرض 
الكويــت، والــذي أقيم يوم 
األحــد ٢٧ مــارس في كلية 
العلوم اإلدارة بالشــدادية، 
ويســاهم املعرض في سد 
الفجوة بني الطالب والقطاع 

اخلاص، ويتيح آفاق اتصال مباشرة متكن 
املؤسسات من استعراض فرص العمل للطالب 

واخلريجني اجلدد.
ويواصل البنك األهلي الكويتي حرصه 
علــى توظيــف وتطويــر أفضــل الكــوادر 
البشــرية واالحتفاظ بها، وتوطيد مكانته 
بصفته «جهة عمل مفضلة»، وتعزيز بيئة 
عمل شــاملة وتوفير مســار وظيفي متميز 
ملوظفيه. ويركز البنك على ضمان حصول 
املواطنني الكويتيني على فرص عمل هادفة 
يتم تعزيزها بالتدريب العملي املتخصص، 
مبا ميكننا من توفير كوادر كفؤة يتقلدون 
املناصب القيادية املستقبلية في التخصصات 
املتنوعــة بالقطاع املصرفي. كما أن نســبة 
العمالــة الوطنيــة بلغــت ٧٦٪ من موظفي 

البنك، مع العمل لزيادة هذه النسبة.
وقالت مدير عام املوارد البشرية باإلنابة 
في البنك أفراح األربش: «يتطلع البنك األهلي 
الكويتــي دائما إلى املشــاركة في معارض 
التوظيف احمللية والفعاليات في اجلامعات 
احمللية مثل معرض التوظيف بجامعة الكويت 
تتيح لنا منصة تفاعلية مع الشباب الكويتي، 

والتواصل مع اخلرجيني من 
اصحاب الكفاءات واملواهب 
العالية، باإلضافة إلى العمل 
على توظيف املواهب الشابة 
لالنضمام إلى البنك. وإننا 
ســنظل ملتزمــني متامــا 
بتحقيــق هدفنا املتمثل في 
تطويــر القــدرات القيادية 
ونحــن  القــادم،  للجيــل 
حريصون على تنفيذ رؤية 
الكويت ٢٠٣٥» كويت جديدة 
التوطني بالقطاع  «لتعزيز 

اخلاص».
كمــا يدير البنك برنامجــا تدريبيا رائدا 
(برنامج تنمية الشباب الكويتي)، وهو موجه 
نحو تطوير مسار القيادة في البنك األهلي 
الكويتــي من خالل حتديد أصحاب املواهب 
املؤهلــني لتقلد مناصب قيادية باملســتقبل 
ومتكينهم من اجتياز هذه املرحلة عبر برامج 
تنموية هيكلية، باإلضافة إلى إجراء تقييمات 
متعددة للقدرات والتقييمات السيكومترية 
مبا ميكنهم مــن حتقيق طموحاتهم املهنية 

وأهداف األداء
وأضافت األربش أيضا: «احتفلنا أخيرا 
بتخريج الدفعة الثانية والثالثني من طالب 
أكادميية البنك األهلي الكويتي. ومنذ إطالق 
األكادميية، فقد اجتاز ٦٩٥ مرشحا البرنامج 
املكثف الذي امتد على مدار خمسة أسابيع. 
وقد استفاد هؤالء املرشحون من االنخراط في 
بيئة عمل اإلدارات املختلفة والعمليات اليومية 
داخــل البنك، مما يصقل خبراتهم العملية. 
وتعــد تنمية مهارات القــوى العاملة لدينا 
وتعزيزها أمرا بالغ األهمية الســتراتيجية 
أعمالنا، ونحن فخورون بأننا أرسينا معيارا 
عاليا على صعيد توظيف الشباب الكويتي».

في إطار التزامه بتعزيز نهج «التكويت»

أفراح األربش

الدوسري: جمعية الوفرة السكنية تسّلم زكاة 
املال لبيت الزكاة للتخفيف عن كاهل األسر

«والدورف أستوريا» يستقبل ضيوفه في الصيف

«إيكيا» تطلق سحبها األكبر على اإلطالق: تسوق 
بـ ١٠ دنانير لتربح جائزة بـ ١٠ آالف دينار

محمد راتب

قامــت جمعية الوفرة الســكنية بتســليم 
اول زكاة أموالهــا لبيت الزكاة طبقا للمعايير 
واألسس الشرعية، وذلك تقديرا واعتزازا بالدور 
البنــاء الذي يقــوم به بيت الــزكاة في خدمة 
هــذه الفريضة، وتفعيال لدوره في املشــاركة 
املجتمعية، والتخفيف عن كاهل األسر األولى 
بالرعاية، ومشاركة من جمعية الوفرة السكنية 
لبيت الزكاة في القيام بدوره اإلنساني واخليري.

وقال أمني سر اجلمعية فالح متيم الدوسري: 

يســكن فندق والدورف أستوريا الكويت 
املنتظر في منطقة األڤنيوز أكبر وجهة جتارية 
وترفيهية فاخرة في الكويت، وتعود ملكيته 
إلى شــركة املباني التي تتولى إدارته أيضا، 
وها هو يستعد لفتح أبوابه أمام الضيوف في 
فصل الصيف. وهناك ٥ أمور البد من معرفتها 
عن هذه الوجهة الفاخــرة املنتظرة، بدءا من 
موقعها الفريد وتصميمها الفاخر العصي على 
الزمن مرورا بخدمات العافية الرائدة وصوال 

إلى جتارب الطعام عاملية املستوى.
ينضوي فندق والدورف أستوريا الكويت 
حتــت راية شــركة املباني، إحدى الشــركات 
الرائــدة في مجــال التطوير العقــاري والتي 
تشتهر برؤيتها العصرية ومتيزها في إجناز 
املشاريع املبتكرة. ويضم الفندق ٢٠٠ جناح 
وغرفة ديلوكس عصرية مع إطالالت بانورامية 

على أفق املدينة الساحر. 
وسيستمتع الضيوف برحلة جديدة تخاطب 
حواسهم في هذه الفندق الفاخر بامتياز، بدءا 
من املطاعم الراقية، وصوال إلى سبا والدورف 
املذهــل الذي ميتــد على ١٣٥٦٠ قدمــا مربعة 

تعلن «ايكيا الكويت» عن بدء حملة أكبر 
سحب في تاريخها، على جائزة قيمتها ١٠ 

آالف دينار، وجتري القرعة كل ٢٠ يوما.
وميكن ألي شخص املشاركة في سحوبات 
ايكيا ابتداء من اليوم، واملطلوب منك فقط 
التسوق لدى أي من فروع ايكيا في الكويت، 
مبــا قيمته ١٠ دنانير فقــط، أو مضاعفات 
الـ١٠ دنانير. ومقابل كل ١٠ دنانير تنفقها، 
ستحصل على فرصة لدخول السحب مرة 
واحــدة، والفــوز بجائزة قيمتهــا ١٠ آالف 
دينار، وبإمكانك املشاركة في السحب أكثر 
من مرة، وكما تريد، فكلما تســوقت أكثر 

زادت فرصك في الفوز!
وســتكون هناك جائزة كبــرى واحدة 
لــكل قرعة، وهي عبارة عن جتديد منزلك 
مبنتجات وخدمات من ايكيا قيمتها ١٠ آالف 
دينار كويتي، تشــمل األثــاث والتخطيط 
والتصميم والتوصيل، باإلضافة إلى خدمة 
«ايكيا أون ويلز»، والتي من خاللها توفر 
ايكيا لعمالئها جتربة فريدة في التخطيط 

إن دعم جمعية الوفرة السكنية لبيت الزكاة هو 
جتســيد لألهداف السامية، إضافة إلى تفعيل 
مســيرة العمل اخليري في املجتمع الكويتي، 
وذلك ضمن املسؤولية امللقاة على عاتقها فيما 
يتعلق باجلانب اخلدمي واالجتماعي، مشددا 
على دور اجلمعية في مساندة مسيرة التقدم 

والدفع بها ناحية البناء والتطور.
وأشــاد بالدور الذي يلعبه بيت الزكاة في 
املجتمع، وحرص مســؤوليه على دفع عجلة 
التنمية املجتمعية، ودوره في ترســيخ مبدأ 

التكافل االجتماعي بني األفراد.

حيث سيشعر الضيوف باالسترخاء وجتدد 
احليوية والنشــاط. إضافة إلــى ذلك، تعتبر 
أماكن االجتماعات والفعاليات، وأبرزها قاعة 
غراند بولروم املذهلة، مواقع مثالية لتنظيم 
احتفاالت ال تنسى وفعاليات جماعية تصمم 

حسب الطلب.

والتصميم مباشرة من منازلهم.
وبإمكانكم التسوق في كل فروع ايكيا في 
الكويت (األڤنيوز، ٣٦٠ والعاصمة مول)، 
 IKEA.com and IKEA) وأيضا عبر اإلنترنت
App)، وإذا كنت عضوا في «عائلة ايكيا»، 
تصبح فرصك في الفوز مضاعفة، أي مقابل 
كل ١٠ د.ك تتسوق بها لدى ايكيا تستطيع 
أن تدخل السحب مرتني، لكن، عليك أوال أن 
تشــترك لكي تفوز، لذلك ال تنسى أن متأل 
منوذج السحب لتدخل القرعة. وبالنسبة 
لسحب القرعة، ســيتم إجراء السحوبات 
بإشراف من وزارة التجارة والصناعة، ووفق 
القواعد واللوائح القانونية املتبعة.. فماذا 

تنتظر لتبدأ التسوق في ايكيا؟

تسليم الشيك لبيت الزكاة

املذن: تعاونية الفيحاء ستوزع ١٢٪ 
أرباحًا على املساهمني

أمــني صنــدوق  أكــد 
جمعية الفيحاء التعاونية 
فيصل عبداهللا املذن أنه 
سيتم توزيع نسبة ١٢٪ 
أرباحا على املساهمني وهي 
أعلى حد لنســبة توزيع 
أرباح حسب قرار وزارة 
الشــؤون االجتماعيــة. 
وأوضح املذن أن نســبة 
التوزيع أظهرت أن نتائج 
املنتهية  املاليــة  الســنة 
فــي ٢٠٢١/١٢/٣١ جــاءت 
محققة آلمال وطموحات 

اجلمعية رغم حدة املنافسة بني اجلمعيات 
واالسواق التجارية املوازية.

وأكد أن إدارة اجلمعية قامت مبراعاة 
جميــع القوانــني واألنظمــة واألســس 
االداريــة واملالية املتبعــة، مما أدى الى 
حتقيــق نتائــج خــالل العــام املاضــي 

تفوق التوقعات مبا عزز 
النجاح والتميز املستمر 
للجمعية، مشيرا الى أن 
اجلمعيــة حققــت أرقاما 
قياســية ومنــوا إيجابيا 
متواصال في املؤشــرات 
املاليــة واإلداريــة. وبني 
املذن سعي اإلدارة خالل 
الفترة املاضية إلى اجراء 
املقارنات الدورية للسلع 
مــع اجلمعيــات األخرى 
والعمل على القضاء على 
ظاهرة ارتفاع االســعار، 
بجانــب العمل على توفير كل األصناف 
وبتشكيلة مميزة ومناسبة جلميع االعمار 
والتخلص من الرواكد والتوالف والسلع 
بطيئة احلركة وبشكل دوري واالحتفاظ 
مبخزون سلعي سريع احلركة، ومطلوب 

بصفة مستمرة.

فيصل املذن

فالح الدوسري

فنادق «سانت ريجيس» شيراتون وفوربوينتس شيراتون 
الكويت تعود إليكم بأجواء رمضان املميزة

ســانت  فنــادق  تســتعد 
ريجيــس الكويت، شــيراتون 
وفوربوينتس شيراتون الكويت 
الستقبال شهر رمضان املبارك، 
داعيــة ضيوفهــم لالســتمتاع 
الرمضانيــة  بطيــف األجــواء 
العامرة بطابعها اخلاص ضمن 
أجواء راقية مفعمة باألصالة مع 
األهل واألصدقاء في هذا الشهر 
الكرمي ضمن اخليمة الرمضانية 
في قاعة املرجان لتكتسي حلتها 
اجلديدة املستوحاة من التراث 
العريــق املمــزوج  الكويتــي 
بالضيافــة األصيلــة املتوارثة 

عبر األجيال.
ولشهر رمضان املبارك هذا 
العام اجتمع فريق الطهاة، حيث 
أعــدوا كل ما لذ وطــاب ملوائد 
اإلفطــار والغبقــة والســحور 
وقوائــم الطعام التــي حتاكي 
جميع األذواق، الســيما أنواع 
احلساء والسلطات الغربية منها 
والشــرقية واملازات التقليدية 
بكل أشكالها وأشهى املأكوالت 

والقهوة والشيشة، إضافة إلى 
أجواء الغبقة الرمضانية والتي 
تقدم على أنغام املوسيقى احلية 
املتنوعة من مقطوعات جتعل من 
أمسياتكم ذكرى جميلة بنكهة 

فاخرة.
وفي الشــهر الكــرمي يبدع 
كبار الطهاة بإعداد أفخم قوائم 
الطعــام احملضــرة وبخيارات 
عديدة وأطبــاق عريقة، حيث 
يقدم مطعم ريكاردو اإليطالي 

والبيتزا املخبوزة على احلطب 
خالل اإلفطار والسحور.

الكثيــر  وألننــا حضرنــا 
ملوائدكــم العامــرة قــام فريق 
الطهاة بإعداد تشكيلة واسعة من 
قوائم الطعام املتضمنة املأكوالت 
العامليــة والكويتيــة اخلاصة 
بالطلبات اخلارجية واالحتفاالت 
لوالئم اإلفطار، الغبقة والسحور 
املعدة خصيصا لتزين موئداكم 
وتناسب لقاءاتكم في غمرة هذا 
الشهر الكرمي. ومبناسبة حلول 
الشهر الفضيل يتقدم املدير العام 
لفندق سانت ريجيس الكويت 
الكويــت  وفنــادق شــيراتون 
وأسرة فنادق سانت ريجيس، 
وفوربوينتــس  شــيراتون 
الكويــت فهــد أبوشــعر بأحر 
التهانــي والتبريكات لصاحب 
الســمو األميــر الشــيخ نواف 
األحمــد، ولســمو ولــي العهد 
الشــيخ مشعل األحمد، وحفظ 
اهللا الكويت وأهلها بكل خير. 

ومبارك عليكم الشهر.

أطباقه املميزة من قوائم طعام 
غنيــة، ويرحــب بكــم مطعــم 
احلمــراء مع أطايــب املأكوالت 
العامليــة مــن اختياركــم على 

اإلفطار والسحور.
أمــا فنــدق فوربوينتــس 
الكويت فيستقبلكم  شيراتون 
خالل الشهر املبارك في بيتزاريا 
المامــا التــي تتميز بتشــكيلة 
فريــدة مــن املقبــالت الغنيــة 
واألنتيباستي والباستا الشهية 

الساخنة والطبخ العربي الفاخر 
والقوزي باملكسرات التي تتنوع 
على مدار أيام الشهر الفضيل، 
هذا وللطهي احلي محطات عديدة 
تأسر راغبيها، وكما هو متعارف 
عليــه للحلويــات الرمضانية 
حصة كبيرة بأنواعها الشرقية 
والغربية واحملضرة أمام روادها، 
ولتجربة رمضانية مميزة ركن 
خاص باملشروبات الرمضانية 
املنعشــة واســتراحة للشــاي 

Food Buzz احلمراء العقارية» تستضيف معرض»

«تك زون جدة» يحصد جائزة أفضل مركز ترفيهي عائلي

اعتمادا على مــا متثله من 
محطة هامة ومثالية للباحثني 
عــن أجواء احليــاة العصرية، 
أضافت شركة احلمراء العقارية 
ألنشــطتها أبعادا أغنى وأكثر 
تنوعا شملت شريحة املجتمع 
التي تعشــق ابتكارات الطعام 
والتميــز فــي عالــم األغذيــة 
واملشروبات وتسعى لتجربتها 
واكتشافها والتعرف عليها، لذلك 
قامت الشــركة بتوفيــر الدعم 
ملهرجان Food Buzz الذي يضم 
أهــم املتخصصني احملليني في 
عالم األغذية واملشروبات لتقدم 
لزوارها وشركائها في احملالت 
واملكاتــب داخل بــرج احلمراء 
لألعمــال فرصــة االســتمتاع 
بتجربــة فريــدة مــن الطعام، 
وذلك فــي املنطقــة اخلارجية 

ملركز احلمراء للتسوق.
وتتنوع اجلهات املشــاركة 

حصل مركز تك زون جدة، 
وجهة الترفيه العائلية العصرية 
من مجموعة الشايع، على جائزة 
أفضل مركز ترفيهي عائلي في 
حفــل توزيع جوائــز ميناالك 

٢٠٢٢، الذي أقيم في دبي.
ومت تطوير مفهوم تك زون 
للترفيه وتقدميه ألول مرة من 
قبل مجموعة الشايع عام ٢٠١٨، 
وافتتح فرعه في «رد سي مول» 

في جدة عام ٢٠٢١. 
وبتصميمه املميز وأجوائه 
املبتكر  املثيــرة واالســتخدام 
للتكنولوجيــا، مينح تك زون 
زواره بعــدا جديــدا فــي عالم 
الترفيه والتسلية بدمجهم في 
رحلة ممتعة عبر الزمن تضم 
٣ محــاور أساســية (احمليط، 
األدغــال، ومدينة املســتقبل). 
وتك زون وجهة ترفيهية مفعمة 
باملــرح والديناميكية وحتاكي 

ألفــا، ثيــك، وك، ريكو، وليف 
اليف.

ومع االستعدادات اجلميلة 
الستقبال شهر رمضان املبارك، 
فقد جاء املهرجان لهذا الشــهر 
حتت فكرة «القريش» قبل حلول 
املبارك، وشهد  شــهر رمضان 
املهرجان حضورا عاليا تخطى 
٧٠٠٠ زائر خــالل انعقاده في 
احلمراء، حيث التقى فيه خبراء 
الطهــي وحتضيــر املأكــوالت 

من األطفال حتى البالغني.
من جانبــه، قــال فرناندو 
ميــدرو، نائــب رئيــس إدارة 
الترفيه والتسلية في مجموعة 
الشايع: إن احلصول على هذه 
اجلائزة املرموقة بالتأكيد أمر 
بغاية األهمية لنا جميعا، لقد 
افتتحنا تك زون جدة في يناير 

املتجــددة  احليــاة  أســلوب 
جلميع زوارها وشــركائها من 
خالل متكني وتشجيع وعرض 
أحــدث التوجهات واألفكار في 
جميــع املجــاالت، وذلــك بناء 
على اســتراتيجية املسؤولية 
املجتمعية للشركة التي حترص 
علــى مســاندة قطــاع األعمال 
احملليــة ودعم منــاء املجتمع 

احمللي في الكويت.

نفخر مبستويات اخلدمة املميزة 
والضيافة الدافئة التي يقدمها 
 «TEKTAINERS»الـــ موظفونا 
للضيــوف، إذ ســاهمت هــذه 
اخلدمة بصنع الفارق وساعدتنا 
على إنشاء أفضل مركز ترفيه 
عائلــي في الشــرق األوســط 

وشمال أفريقيا»!

واملشروبات مع عشاق اكتشاف 
األطعمة والنكهات واملنتجات 
اجلديــدة، ليتمكنوا من تذوق 
ما يقدمه املشاركون من أصناف 
تعكس الثقافة احمللية واملطبخ 
الكويتي وغيره في مكان واحد.
ويأتــي تعــاون «احلمــراء 
 Food العقاريــة» مــع مهرجان
Buzz انطالقــا مما ميثله مركز 
احلمــراء للتســوق باعتبــاره 
احملطــة املتفــردة التــي تقدم 

٢٠٢١ رغم حتديات الوباء، وحقق 
فريق العمل السعودي بالكامل 
جناحا مبهــرا في وقت قصير 

جدا.
«إن تك زون مركز ترفيهي 
مذهــل حقا، فهــو يضم أحدث 
وأكثر وسائل الترفيه جاذبية 
في السوق. لكننا بنفس الوقت 

فهد أبوشعر

تسلم جائزة أفضل مركز ترفيهي

مبارك عليكم الشهر

مركز تك زون جدة الترفيهي

بتقدمي مــا لديها مــن مختلف 
أنــواع املأكــوالت واحللويات 
والقهــوة ومــا حتتويــه هذه 
األصنــاف من مكونات شــهية 
ومميزة خــالل هــذا املهرجان 
الذي يســتمر ليومني، ويضم 
مجموعــة مــن أهــم العالمات 
التجارية احمللية الناجحة في 
عالم األغذية واملشروبات مثل 
هابي كريسنت، توبيز ستيت، 
أولي، مادو، هولي جواكامولي، 

املستقبل، لتقدم لضيوفها متعة 
حقيقية جتمع بني روعة الترفيه 
التقليــدي والتفاعلي والواقع 
االفتراضي (VR) والواقع املعزز 
(AR)، مــع اجلمع بني أكثر من 
١٠٠ جتربة مختلفة في تك زون 
البتكار جتربة ترفيهية عصرية 
ال مثيل لها لكل فرد من األسرة، 

«زكاة كيفان»: قيمة السلة 
الرمضانية بني ١٥ و ٣٠ دينارًا

جريا على عادتها السنوية 
وقبل هالل شهر رمضان املبارك، 
حتــرص زكاة كيفــان التابعة 
جلمعيــة النجاة اخليرية على 
تنفيذ مشــروع إفطار الصائم 
داخل الكويت وخارجها، حيث 
تسعى من خالل هذا املشروع 
اإلنساني إلى مســاعدة األسر 
املتعففــة والفقيــرة على أداء 
فريضــة الصيــام، وتوفيــر 
االحتياجات الضرورية لألسر 

في املناطق األشد احتياجا.
وبــني رئيــس زكاة كيفان 

الشيخ عود اخلميس، أنه يستفيد من املشروع العديد من الشرائح 
املستحقة منها األسر املتعففة. وحول قيمة السلة، أجاب اخلميس: 
تكلفــة الســلة الرمضانية داخل الكويــت ٣٠ دينارا، وتضم أهم 
االحتياجات األساســية لألســرة، مبينا أنه يتم تنفيذ املشروع 
خارج الكويت في ٢٢ دولة، وتتفاوت قيمة الســلة تبعا لطبيعة 

الدول، حيث تبدأ من ١٥ دينارا وصوال لـ ٣٠ دينارا.

الشيخ عود اخلميس

«مارينا الكويت» ُيقدم جتربة مميزة احتفاء برمضان
مبناسبة حلول شهر رمضان 
املبــارك، يقدم فنــدق «مارينا 
لــزواره تشــكيلة  الكويــت» 
متنوعة مــن األطباق العربية 
والعامليــة التــي متكنهــم من 
االستمتاع بأشهى األطباق في 
أجواء رمضانية خالل اإلفطار 
والســحور، إضافة إلى الغبقة 
الرمضانيــة برفقــة األصدقاء 
وأفراد األسرة طوال أيام الشهر 

 Atlantis الكــرمي. ويقدم مطعم
أشــهى األطباق وســط أجواء 
ســاحرة، وبإطاللتــه اخلالبة 
علــى ميــاه اخلليــج العربي، 
حيث يضم البوفيه تشــكيلة 
واســعة من األطبــاق العربية 
والعامليــة التي تضفــي مزيدا 
من البهجة على لقاءات الزوار 
مع عائالتهم وأصدقائهم، ويقدم 
بوفيه اإلفطار في املطعم حتى 

الساعة ٨:٣٠ مساء.
ومت تزيــني خيمــة «قمــر 
املارينــا» بديكــورات عربيــة 
تقليديــة وألوان دافئة تعكس 
روح الشهر الفضيل، وتعزيزا 
لتآلف الزوار ضمن هذه األجواء 
املميزة، يحضر طهاة «مارينا 
الكويــت» بوفيــه «الغبقــة» 
و«اإلفطــار». وتقــع اخليمــة 
 The Six الرمضانية في مطعم

Palms الذي يتســع لنحو ١٥٠ 
زائرا للمناسبات اخلاصة خالل 
وجبتي اإلفطــار والغبقة، كما 
ندعوكم الى االســترخاء حتت 
ضوء القمر في كشــتة املارينا 
والتمتع بالغبقة اخلاصة لألفراد 

على شاطئ البحر.
ويعد «مسرح وصالة سلوى 
صباح األحمــد» وجهة مثالية 
الستضافة املناسبات اخلاصة 

وفعاليات الشركات.
وقــال مديــر عــام مارينــا 
الكويــت نبيل حمــود: يتطلع 
اجلميــع لقدوم شــهر رمضان 
الكــرمي لالجتماع علــى مائدة 
اإلفطار، واالســتمتاع بأشــهى 
األطباق الرمضانية، والعاملون 
فــي فنــدق مارينــا علــى أمت 
االســتعداد ملنح الزوار جتربة 

استثنائية.


