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ودّع 2009 واستقبل العام الجديد  مع موڤنبيك البدع الخليفة يفتتح »كويت العز« في سليل الجهراء
يقدم فندق ومنتجع 
موڤنبي���ك البدع كويت 
بوفيهات فاخرة ومتنوعة 
بمناسبة عيد الميالد، يوم 
الجمعة 25 ديسمبر 2009 
ابتداء من الساعة 12:30 
وحتى الساعة 4:30 مساء، 
البوفيه اطباقا  يش���مل 
متنوعة عربية وعالمية 
باالضاف���ة ال���ى اطباق 
تقليدي���ة خاصة بأعياد 
الميالد، حيث يمكن لكم 
االستمتاع بوجبة غداء 
مميزة واالحتفال مع افراد 
العائلة او االصدقاء وذلك 
على انغ���ام الكمان، كما 
خصصنا انشطة خاصة 
لالطفال بنادي االطفال 
الموج���ود بالفندق مع 
حض���ور س���انتا كلوز 
والعديد م���ن المفاجآت 

االخرى.
كما يمكنكم ان تودعوا 
وتبدأوا 2009 والس���نة 
الجدي���دة بش���كل مميز 
جدامع فن���دق ومنتجع 
البدع كويت،  موڤنبيك 
بوفيهات متنوعة اعدت 
خصيصا بمناسبة رأس 
الس���نة الرضاء جميع 
االذواق، تشمل اطباقا من 
جميع المطابخ العالمية، 
مشاوي، اكالت بحرية، 
محطات للطهي المباشر 

والعديد غيرها.
الى فقرات  باالضافة 
غنائية الضفاء جو من 

البهجة على المكان.
كما يقدم »موڤنبيك 
البدع كوي���ت« عروضا 
ال تق���اوم عل���ى الغرف 
بمناس���بة حلول السنة 
الجديدة، غرفة لشخصين 
ش���املة لوجب���ة افطار 
لشخصين، عشاء رأس 
الس���نة المقام بالفندق، 
ب���� 99 دينارا ش���املة 

للضرائب.

فرج ناصر
افتتح الشيخ دعيج اخلليفة معرض كويت العز 
واملقام حاليا في سليل اجلهراء والذي يحتوي على 
أجنحة لألزياء والكماليات والهدايا والعطورات 

الفرنسية والشرقية.
وقد أكد الشيخ دعيج اخلليفة في كلمة له على 
هامش املعرض »انه يشرفنا حضور هذا املعرض 
والذي يحمل اسما عزيزا على قلوبنا وهو الكويت 
واألعمال التي يحت���وي عليها املعرض ونتمنى 

املزيد من هذه األنشطة اجلميلة«.
وأضاف يجب ان نتكاتف ونتعاون ككويتيني 
خالل ه���ذه الفت���رة ملا في���ه مصلح���ة ديرتنا 

الكويت.
ومن جانبها، قالت مديرة املعرض أماني الصالح 
ان هذا العرض من صناعة طاقة شبابية كويتية 
حيث اخذوا على عاتقهم صناعة هذه املنتوجات 
الصناعية من األزي���اء والعطورات واالبتكارات 

اجلديدة.

)سعود سالم(الشيخ دعيج اخلليفة يفتتح املعرض 

الشيخ دعيج اخلليفة وأماني الصالح في أحد األجنحة

احتِفْل بعيد الميالد والسنة الجديدة
في »سفير إنترناشيونال«

كما عودكم دائما فندق  سفير انترناشيونال باستعداده لتوديع 
سنة واستقبال سنة جديدة، قام فريق العمل بالتجهيزات الالزمة 
لهذه املناسبة وحلول 2010 باالحتفال بأجواء العيد، حيث جهز 
مطعم »سي بريز« املتميز بإطاللته الفريدة على اخلليج العربي 
لزبائنه أشهى املأكوالت العربية واألجنبية وجزءا خاصا للمأكوالت 
االيطالية والسوشي ألمسية ال تنسى، باإلضافة الى عروض خاصة 
على الغرف واألجنحة في فندق س���فير انترناشيونال الكويت. 
اما في بهو الفندق فهناك أرقى األجواء في مقهى االسبريسو مع 
العزف على البيانو وأش���هى ما يقدمه لك الشيف من املأكوالت 
اخلفيفة واحللويات، خصوصا قالب الكيك اخلاص بعيد امليالد 

املجيد.

يعتذر النائب د.حسن جوهر 
عن عدم استقبال رواد ديوانه، 
وذلك مبناس���بة حلول شهر 
محرم احل���رام، على ان تعاود 
الديوانية استقبال الرواد بعد 

محرم وصفر.

جوهر يعتذر
في محرم وصفر


