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األطفال استمتعوا بأجواء املخيم الربيعي لـ »البترول الوطنية«

الفنان فضل شاكر مع أسرة فندق الريجنسي

أبناء »الشمس املشرقة« استمتعوا برمال »البحري«

جانب من األنشطة الترفيهية في املخيم

أسر ضباط احلرس الوطني استمتعوا مبخيم »البترول الوطنية«

مسابقات للحضور

الفنان عبداهلل الرويشد في ضيافة الريجنسي

الفنانة ميريام فارس

لعب وترفيه

الفنان محمد حماقي

»الحرس الوطني« شارك في المخيم 
الربيعي لـ »البترول الوطنية«

في إطار التعاون مع وزارات ومؤسسات الدولة املخـــــتلفة، نظم 
نــــادي ضبــــاط احلرس الوطني رحلة الى املخيم الربيعي لشركة 

البترول الوطنية شارك فيها عدد كبير من الضباط وأسرهم.
وقد شاركت ادارة نادي الضباط في املخيم ببرنامج اشتمل على 
فقرات ترفيهية منوعة ومسابقات ثقافية وعروض خاصة باألطفال 

باالضافة الى إقامة حفل غداء.
من جهته، أكد ركن أول أنشطة وبرامج في نادي ضباط احلرس 
الوطني املقدم عبدالكرمي يوسف أحمد ان ادارة النادي حريصة على 
تنوع األنشـــطة والبرامج املقدمة لألعضاء وعوائلهم بالتعاون مع 
املؤسسات والهيئات املختلفة في الدولة وهو ما يتيح فرصة للتعارف 

والتجمع في أجواء أسرية القت قبوال من جميع املشاركني.

»الريجنسي«.. ملتقى النجوم في »ليالي فبراير«

فندق الريجنسي يتيح لك الفرصة ملالقاة أشهر 
النجوم على اإلطالق، حيث يقوم باستضافة كوكبة 
مــــن جنوم الغناء العربي املشــــاركني في احتفاالت 
ليالي فبراير لهذا العام ملا يتمتع به الفندق من موقع 
ساحر وإطاللة رائعة على شارع اخلليج العربي هذا 
فضــــال عن امتالكه عددا كبيرا من الغرف يصل الى 
215 غرفة وجناحا ومطعمه املميز »طريق احلرير« 
الذي يقدم تشكيلة رائعة من األطباق العاملية التي 
تناسب جميع األذواق باالضافة الى قاعات االحتفاالت 
املميزة، لذا فقد جتمعت فيــــه كل املواصفات ليقع 
عليه ســــهم االختيار من قبل ادارة مهرجان »ليالي 
فبراير« ليكون الفندق الرســــمي »مللتقى النجوم« 

في تلك الليالي.
وفي كلمة ملدير عام الفندق ريناتو موريتو عن 
هذا املهرجان قال »إنه لشرف ألسرة فندق الريجنسي 
ان تستقبل فناني وجنوم ليالي فبراير لعام 2010 من 
كل أنحاء الوطن العربي حيث تعتبر اضافة فريدة 
من نوعها نتميز بها عن اآلخرين وسنحرص على 
إسعادهم بأقصى درجات اخلدمة والضيافة ونوفر 
لهم أقصى سبل املتعة والرفاهية أثناء إقامتهم معنا 

مما يجعل فندق الريجنسي هو دائما اختيار وملتقى 
النجوم«.

واضاف موريتو لقد أعددنا عدتنا وحتضيراتنا 
الســــتقبال النجوم بشــــكل دقيق، لذا قمنا بتوفير 
عدد كبير من الغرف واألجنحة التي تتناســــب مع 
احتياجاتهم لتشــــعرهم بأقصى معاني الراحة، كما 
قامت إدارة الفندق بتقدمي خصم 25% على املأكوالت 
مبطعم احلرير من أول شــــهر فبراير وحتى 31 من 
مــــارس لنعطي الفرصــــة ملعجبي هــــؤالء النجوم 
للقائهــــم، والتلذذ بأطيب املأكوالت بجانبهم، فضال 
عن البوفيهات املتنوعة واملختلفة التي يقدمها مطعم 
طريق احلرير طوال األسبوع خاصة بوفيه الغداء 
املفتوح واملتميز أيام اجلمعة مع خدمة رائعة وأجواء 
ال مثيل لها، كذلك قام فريق احلفالت بتوفير إحدى 
قاعات االحتفاالت الكبرى الجراء البروفات اخلاصة 
بالنجوم توفيرا منا لكل ســــبل الراحة ومساعدتهم 
على إجناح هذا احلــــدث الوطني الكبير خاصة انه 
يتزامن مع احتفاالت الشعب الكويتي بعيد التحرير 
والعيد الوطني أدام اهلل عليهم مزيدا من الســــعادة 

والبهجة والسرور«.

شوكوالتة ألبينا.. تمنح الفالنتاين
 لذة االحتفال ومتعة المناسبات

فبراير أحلى مع سبا أكواتونيك

وأخيرا هال فبراير.. شهر املناسبات واألعياد، 
وعروض مغرية وحصرية من سبا أكواتونيك 

لتجربة جديدة فريدة.
باقات سبا أكواتونيك تشمل جلسة بخار، 
وجلسات التدليك لالسترخاء، واملساج الصيني 
الـــذي يتميز بالضغط على نقـــاط معينة في 
اجلسم، والعناية بالقدمني مبزيج من الروائح 
والزيوت العطرية، ومساج بالشيكوالته، وكذلك 

جلسات العناية بالوجه.
اختر املفضل لك مـــن الباقات التالية: باقة 
ملن حتبه، باقة احلب والســـالم، باقة الزهور 

والشيكوالته، وباقة الرفاهية.
في ســــــبا أكــــواتونيك، نأمل أن نعطيك 
حلظات من الراحة والـــوئام. ولهذا الســـبب 
فأنت مدعو لتجربة فريدة مـــن نوعهـــــا في 
غــــرف املســـاج، واملصمـــمة خصيصا من أجـــل 
رفاهــــيتك في أجواء االسترخاء من اإلضاءة 
الـــخفيفة، والـــعطور املنعشة واملـــوسيقى 
املريحـــة لألعصاب. دلل نفســـك على أيـــدي 
اخلبراء واملختــــصني بالتجــميل مع جلسات 
بالبــشرة واملختارة بعناية للرجــال  العناية 

والنساء.

أيمن رزق
 بـ »روان« 

و»ريان«
رئيـــس  رزق 
بأبراج  الضيافـــة 
التابعة  الكويـــت 
لشركة املشروعات 
أمين  الســـياحية 
بتـــوأم  ياســـني 
)بنتان( أســـماهما 
»روان« و»ريان«. 
جعلهمـــا اهلل من 
الذريـــة الصاحلة. 

ألف مبروك.

قد تتنوع الهدايا التي ميكن حملها في أي مناســــبة خاصة أو عامة، 
غير ان الشوكوالتة الفاخرة والفريدة تبقى أغنى باألحاسيس وحتمل 
عند تقدميها قيمة خاصة جتعل املناسبة أكثر ودا وأناقة ومتيزا، فكيف 
إذا كانت شوكوالتة ألبينا التي جمعت حولها في الكويت شغفا وإقباال 
على مدى ســــنتني من النجاح واإلعجاب لتصبح أجمل ما ميكن تقدميه 
وأشــــهى ما ميكن تذوقه من شــــوكوالتة في الكويت، وكان أول متجر 
شوكوالتة ألبينا قد افتتح في مستشفى رويال حياة لتتوسع بعد ذلك 
بافتتاح جديد في جمعية الشامية، والتجهيز الفتتاح فروع أخرى في 

املستقبل القريب.
هي قصة طعم ومــــذاق بدأت منذ العام 1970 في العاصمة اللبنانية 
بيروت لتصبح اليوم واحــــدة من أرقى العالمات التجارية في صناعة 
الشوكوالتة. ولم يتوقف الذوق الرفيع عند اختيار مكوناتها احلصرية 
والفخمة واملنتقاة بعناية من أجود املكونات املختارة من كل مكان حول 
العالم، بل امتد التميز ليشــــمل خدمات أخرى تقدمها شوكوالتة ألبينا 
حملبيها في الكويت من تصميم خاص للشــــوكوالتة وجتهيزها بطرق 
وأشــــكال مختلفة، وحتى مبكونات خاصة بكل شخص لتكون التعبير 

الشخصي األجمل واألمتع.
وتقدم شوكوالتة ألبينا تشكيلة واسعة ولذيذة من أنواع الشوكوالتة، 
مع التركيز على جتهيزها لتناسب جميع املناسبات اخلاصة والعامة، 
وتقدمي الهدايا وترتيــــب الزهور املرافقة والتغليف اخلاص اضافة الى 
خدمات فريدة ونوعية كنقش األسماء واملناسبات على منتجاتها سواء 
كانــــت أعياد ميالد أو والدة أو زفاف أو مناســــبات عائلية وصوال إلى 
خدمة الشــــركات التي تقدم لهم إمكانية نقش وطباعة اســــم وشــــعار 
الشركة على كل حبة شــــوكوالتة فاخرة وتقدميها في علب فاخرة من 

اخلشب أو اجللد.
واحتفاال منها بعيد احلب صممت شوكوالتة ألبينا مجموعة خاصة 
من أفخر أنواعها واجمل األشكال وطرق التغليف الساحرة التي تضفي 
على عيد الفالنتاين متعة التقدمي ولذة الطعم، وألن شــــوكوالتة ألبينا 
حترص على ان تكون املناسبة متكاملة وتوفر الراحة والرضا لعمالئها، 
فإنها تقدم خدمة تنسيق الورود والبالونات املصاحبة وجتهيز احلفالت 
العائلية والعامة بجو مستوحى من منتجاتها لتمنح الزوار إحساسا بهيجا 
غنيا يعكس الذوق الرفيع في التصميم وفي كل حبة من الشوكوالتة.

أمين ياسني يحتضن ابنتيه روان وريان

»الشمس المشرقة« في »النادي البحري«
الى الشـــاطئ، في النادي 
البحري حط أطفال »الشمس 
املشـــرقة« للتعليـــم املبكر 
رحالهم حيـــث أمضوا يوما 
ترفيهيا جميال تخلله الكثير 
من املسابقات واأللعاب في إطار 

التنافس الشريف بينهم.
وراح األطــــفال ميارســون 
هواياتــهـــم ويخــــرجـــون 
اللعب  طاقاتهـــم من خـــالل 
بالرمل، على الشـــاطئ الذي 
احتضنت رمـــالـــه األطفال 
وسجل حـــركـــاتـــهم وبراءتهم 
دون ان يغضب منهم مثلما لو 
املنزل ألنهم قلبوه  كانوا في 

رأسا على عقب.
ومـــع نهاية اليـــوم ركب 
الى  الباصات لتقلهم  األطفال 
املدرســـة محملني بالذكريات 
التـــي راح كل منهـــم يرويها 

باجلمع بني الترفيه والتعليم 
واملتعة.

الرحلة  ألســـرته. وتأتي هذه 
في إطار اهتمام إدارة املدرسة 

يعتذر سفير قطر الشقيقة لدى الكويت عبدالعزيز 
الفهيد عن استقبال رواد الديوانية الكرام ملدة شهر 
ابتـــداء من األحد القادم املوافـــق 14 فبراير على ان 
يتشـــرف مبعاودة استقبالهم مبشيئة اهلل كل يوم 

أحد اعتبارا من تاريخ 14 مارس املقبل.

السفير القطري يعتذر لرواد ديوانيته
 حتى 14 مارس


