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»هال فبراير« وعروض مميزة من »شاطئ النخيل«

» الريجنسي« أسطورة الزفاف 
وعروض خيالية في فبراير

اكتملت االستعدادات في فندق ومنتجع شاطئ النخيل الستقبال 
مهرج����ان هال فبراي����ر، وحرصا من ادارة الفندق على املش����اركة في 
انش����طته املميزة، فقد أعدت عرضا خاصا ومغريا لالقامة في أجنحة 
الفندق احلديثة والواس����عة واملجهزة بكل وسائل الراحة والرفاهية 
ملبية كل احتياجات االس����رة ومس����تقطبة بذلك املواطنني واملقيمني 
بالكويت احلبيبة ودول مجلس التعاون الشقيقة خالل هذه الفترة، 
حيث يتميز فندق ومنتجع شاطئ النخيل مبوقعه على شارع التعاون 
مبنطقة سلوى والتي تعتبر من املناطق املميزة والقريبة من مناطق 
التسوق في الكويت. كما يتميز الفندق بشاطئ خاص واطاللة مباشرة 
على البحر، حيث يعتبر الفندق واملنتجع الوحيد املميز من فئة ال�5 
جنوم داخل مدينة الكويت، حيث يحتوي الفندق على ستة أنواع من 
االجنحة واملجهزة بكل مستلزمات الراحة، من غرفة الى غرفتني نوم 

وغرفة جلوس مع طعام واسعة.
عرض »أهال فبراير« يحفل بالعديد من املزايا تبدأ من اسعار منافسة 
لالجنحة مع وجبتني في مطعم »البامليري« حيث ميكنكم االستمتاع 
بوجبة فطور ش����هية ووجبة غداء أو عش����اء ف����ي املطعم الذي يقدم 
بوفيها غنيا من أش����هى االطباق العاملية والعربية املتنوعة باالضافة 

لركن الباستا والسيزلر.
أما عشاق املأكوالت البحرية فيمكنهم االستمتاع مبأكوالت وأطباق 
بحري����ة متنوعة تقدم بنكهة كويتية تقليدية يقدمها مطعم »املهلب« 
ذو االطاللة الس����احرة على البحر بديكوراته اخلالبة املستوحاة من 
بيوتات الكويت القدمية واملوس����يقى التراثية التي تأخذكم في رحلة 

الى تراث الكويت وتقاليده العريقة.
ناهيك عن مطع����م »طاجني« املغربي الذي يق����دم جتربة غنية ال 
تنسى في جو يأسركم بعبق التراث العريق وأنغام املوسيقى احلية 
لتستمتعوا بتشكيلة من املقبالت املغربية، حساء احلريرة الفاسية، 
طاجني، كوسكوس، طاجنية وغيرها من اطباقنا الغنية باالضافة الى 
تشكيلة من احللويات الرباطية وشاي االتاي. كما ميكنكم العرض من 
الدخول الى كل مرافق الفندق مبا تتضمنه من نادي النخيل الصحي 
الذي يعتبر النادي االول في الكوي����ت بتجهيزاته ومعداته احلديثة 
واطاللته املباش����رة على شاطئ البحر وعروضه اخلاصة خالل شهر 
فبراي����ر، باالضافة الى اخلصومات املميزة في »األوركيد س����با« على 
مختلف انواع املساج والعالجات التجميلية التي جتمع أرقى التقنيات 

العاملية واملستحضرات الراقية للعناية باجلسم والبشرة.

اس���تقبل مدير التحرير 
الزميل محمد احلسيني في 
مكتبه ممثل ملتقى »كويتي 
وأفتخر« عل���ي املهنا الذي 
 زار »األنباء« وقدم الش���كر 
ل���� »األنب���اء« عل���ى الدعم 
اإلعالمي املتميز ملش���روع 
»كويتي وأفتخر« متمنيا دوام 
التقدم واالزدهار ومتطلعا الى 
مزيد من التعاون مستقبال. 
كما قدم املهنا درعا تكرميية 
للزميل مدير التحرير بالنيابة 
عن فريق »كويتي وأفتخر«، 
وبدوره شكر الزميل احلسيني 
املهنا والقائمني على امللتقى، 

متمنيا لهم دوام النجاح.

جريا على عادتها في االهتمام بتنمية مواردها 
البشرية أقامت شركة سفير الدولية إلدارة الفنادق 
حفال تكرمييا ملجموعة من املوظفني الذين عملوا 
لسنوات طوال في مختلف إدارات وفروع الشركة، 
وقد أقيم احلفل التكرميي بحضور ورعاية كل 
من الرئيس التنفيذي للشركة هلمت ماكيبرغ 
والرئيس التنفيذي لش����ركة الفنادق الكويتية 

م.فوزي املسلم.
استهل احلفل بترحيب ادارة الشركة باملوظفني 
املكرمني والتأكيد على حرصها على حتقيق التنمية 
البشرية، وجتديد تواصلها معهم بشكل دائم، 
ثم قام الرئيس التنفيذي لشركة سفير الدولية 
هلمت ماكيبرغ والرئيس التنفيذي لشركة الفنادق 

الكويتية فوزي املسلم بتوزيع شهادات التكرمي 
على املوظفني وهم: مديرة الشؤون املالية هيام 
عيد التي أمضت 20 عاما في الشركة، ومسؤولة 
احلجوزات كرستينا نصراهلل – 15 عاما، مدير 
اخلدمات الفنية حسني آرتي 15 عاما، احمللل املالي 
باتيرنو سيكات 5 س����نوات، وموظفا الشؤون 
االدارية محمد خلف ومحسن تركي حيث أمضى 

كل منهما 5 سنوات في العمل بالشركة.
ومن جانبهم شكر املوظفون املكرمون ادارة 
الش����ركة على اهتمامها وتقديره����ا جلهودهم 
وتفانيه����م وإخالصهم طوال فت����رة عملهم في 
»سفير الدولية للفنادق«، مشيرين الى غبطتهم 

بهذا التكرمي.

يعتبر فندق الريجنسي االختيار االمثل لالحتفال بأجمل ليالي 
العم���ر خاصة بعد اج���راء بعض التجديدات عل���ى قاعتي »مها« 
و»فتوح« حيث أضفى فريق احلفالت ملساتهم السحرية ليؤكدوا 
لعشاق الرفاهية واالناقة املطلقة انهم متخصصون، لذا اصبحوا 
متميزي���ن باجلودة واخلبرة في آن واحد كي يكونوا قادرين على 
تلبية طلبات أعراس���كم وفقا ملتطلباتكم بداية من كعكة الزفاف 
مرورا بتنس���يق القاعة وصوال الى اضاف���ة ادق التفاصيل التي 

ستجعل من ليلة العمر ليلة اسطورية حقيقية.
وفي هذا الس���ياق، اضاف مدير احلفالت واملؤمترات بالفندق 
وليد عثمان: هناك أوقات مهمة في حياة كل منا، والتي جنتمع فيها 
مع االهل واالصدقاء، ومن بني هذه االوقات حفالت الزفاف والتي 
عادة ما جتمعهم في اجواء مليئة بالسعادة والفرح. ونظرا ألهمية 
هذه املناسبات في حياة كل منا، فإن فندق الريجنسي حريص كل 
احلرص على ان يقدم لضيوفه خالل هذا املوسم عروضا وباقات 
مميزة حلفالت الزفاف لكل من يريد ليلة من ألف ليلة وليلة، هذا 
وسنتولى كل الترتيبات لتس���تمتعوا بأوقاتكم اخلاصة في هذه 

املناسبات العزيزة على قلوبنا جميعا.
كم���ا صرح املدير العام رينات���و موريتو: نحن نقوم بتصميم 
كل حفل زفاف وفقا ملا تتطلعون اليه، ومن ثم نباشر في ترتيب 
كل التس���هيالت واالحتياجات املتعلقة باحلفل كقائمة املأكوالت 
واملش���روبات وكعكة الزفاف وجتهيزات القاعة ليخرج احلفل في 

أبهى صورة.
اجلدير بالذكر ان باقات الزفاف بفندق الريجنسي تشمل عروضا 
مميزة تتناس���ب مع ميزانيتكم ووفق���ا الحتياجاتكم، ليس هذا 
فحس���ب، بل ومينح كل عروسني جناحا خاصا مع اطاللة ممتازة 
على ش���اطئ  اخلليج العربي وافطار مميز، باالضافة الى سيارة 

ليموزين لتوصيل العروسني من وإلى املنزل.
هذا ليس كل شيء، بل يحتفل فندق الريجنسي مع كل عروسني 
بذك���رى الزواج االولى من خالل دعوتهما على العش���اء مبطعمه 

الفاخر لتظل ذكرى خالدة في أذهانهما مدى احلياة.

مدير التحرير الزميل محمد احلسيني يتسلم درعا تكرميية من ممثل املشروع علي املهنا

العروسان سيد وشيماء

م.فوزي املسلم وهلمت ماكيبرغ يتوسطان املكرمني

»كويتي وأفتخر« يكرم »األنباء«

سيد خطب 
شيماء

خ���الل اجازته في 
مصر امت س���يد حمدي 
خطوبته على االنسة 
شيماء، واقام باملناسبة 
حفال بهيج���ا حضره 
االهل واالصدقاء الذين 
العروس���ني  ش���اركوا 
فرحتهما ومتنوا لهما 
حياة رافلة بالسعادة 

والهناء.
ألف مبروك وعقبال 

الفرحة الكبرى.

»سفير الدولية للفنادق« كّرمت قدامى موظفيها


