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لقطة تذكارية للعروسني مع االهل

محمد ونادية احتفال بخطوبتهما باقة حب ال تنسى...
من فندق ومنتجع شاطئ النخيل

إبراهيم أطفأ 
شمعته األولى

اقام مصطفى زقزوق واسرته 
حفال مبناسبة امتام ابنهم ابراهيم 
عامه االول، وتلقى ابراهيم الهدايا 
باملـــناسبة  من االهل واالصدقاء 
ومتنوا لــــه حياة ســــعيدة فـــي 
كنف والديه، مبروك وعقبال 100 

سنة.

احتفل مع أحبائك بعيد الحب في »سفير« مارينا

احتفل مدرب كرة القدم في نادي الكويت صالح 
محمد بخطوبة جنله محمد على االنسة نادية فايز 
واقام باملناســـبة حفال حضره االهل واالصدقاء 

الذين شاركوا محمد ونادية فرحتهما وقدموا لهما 
املباركة والتهاني باملناسبة السعيدة. الف مبروك 

وعقبال الفرحة الكبرى.

يقدم فندق ومنتجع شــــاطئ النخيل باقة مميزة من أجمل العروض 
ملختلف مرافق الفندق، حيث يبدأ بعرض »الليلة الرومانسية احلاملة« 
فــــي احد اجنحة الفنــــدق الفاخرة التي اعدت خصيصا لتتناســــب مع 
اسمها، اذ ميكن للزوجني االستمتاع بليلة ساحرة ومترفة حيث يكون 
بانتظارهما قالب حلوى خــــاص في اجلناح مع وردة مميزة وباقة من 
الزهور باالضافة الى عصير الفاكهة الفوار ووجبة عشاء رومانسية على 
ضوء الشــــموع ووجبة افطار في اليوم التالي داخل اجلناح مع جلسة 

مساج ملدة نصف ساعة أو هايدرو باث في األوركيد سبا.
وإذا اختــــرت دعوة من حتب الى وجبة عشــــاء حاملة فقد اعد فندق 
ومنتجع شاطئ النخيل اجواء حميمية دافئة في مطعم »البامليري« الذي 
يقدم بوفيها غنيا ومميزا من اشهى االطباق العاملية والعربية باالضافة 
لركن الباستا وطبق الســــيزلر. اما عشاق املأكوالت البحرية فيمكنهم 
االستمتاع بأشهى أطباق ثمار البحر الطازجة في مطعم »املهلب« للمأكوالت 

البحرية بنكهة كويتية تقليدية وبإطاللة خالبة على مياه البحر.
هذا ويقدم مطعم »طاجني« املغربي جتربة غنية ال تنســــى في جو 
يأســــركم بعبق التراث العريق وأنغام املوسيقى احلية لتستمتعوا مبا 
ترغبونــــه من أطباقنا املنوعة. واذا كنت تفكر في هدية خاصة ومميزة 
لهذا العام فإن فندق ومنتجع شــــاطئ النخيل مينحكم فرصة اهداء من 
حتب هدية صحية، أال وهي اشتراك في نادي النخيل الصحي األول في 
الكويت حيث ميكنكم االنضمام الى نادي النخبة مقابل اشتراك سنوي 
بسعر مميز للزوجني. أما األوركيد سبا فيمنحكم فرصة اهداء من حتبون 
قسائم »األوركيد سبا« املسبقة الدفع لعجالت االسترخاء التام من اجل 
اعادة احليوية والتوازن للجسم والروح، حيث أعد األوركيد سبا برامج 

مخصصة بأسعار خاصة وعالجات متنوعة تلبي جميع الرغبات.

ســـواء كانت خطط احتفالك بعيد احلب هي 
عشاء رومانسيا لشخصني او االقامة ليلة خارج 
املنزل لتغيير منط احلياة الروتيني، فإن فندق 
»سفير« مارينا الكويت سيكون وجهتك دون ادنى 
شك فيما اعده الفندق من اجواء دافئة واستعدادات 
خاصة لهذا اليوم. وأمت »سفير« مارينا استعداداته 
لعيد الرومانســـية من افضل العروض املصممة 
خصيصا لتضمن ان يقضي جميع ضيوف الفندق 
وقتا ممتعا مع احبائهم في االحتفال بهذا  اليوم 
اخلاص، وتضم هـــذه العروض االقامة ملدة ليلة 

شاملة العشاء والفطور لشخصني.
واعد مطعم اطالنتس قائمة الطعام املقدمة في 

هذا اليوم بعناية شـــديدة لتضم 5 اطباق شهية 
فاخرة مبا في ذلك كبرياء امللك نبتون، فالنتينو 
باستا، قلب االسكا، وروميو وجولييت، وتنتهي 
الوجبة بطبق حلويات رائع من اختيار الشيف. 
والعنصر االكثر اهمية في التوجه لفندق »سفير« 
مارينـــا الكويت هو تقدميه ألعلـــى املعايير في 
اخلدمات، املنظر الرائع واالستمتاع باالنغام التي 
تعزفها الفرقة املوسيقية والتي تتناسب والروح 
اخلاصة لهذا اليوم، وكل هذا يضمن لك والحبائك 
جتربة ممتعة يصعب نســـيانها في هذه الليلة 
الرومانسية. احتفل بعيد احلب هذا العام مع فندق 

»سفير« مارينا الكويت ومتتع بالفرق.

احتفاالت مميزة لـ »هال فبراير« بـ»الكوت« و»المنشر« في الفحيحيل
محمد راتب

تســــتضيف مدينة الفحيحيــــل، مجمع الكوت ـ 
واجهة الفحيحيل البحرية ومجمع وأبراج املنشــــر 
انشطة مهرجان هال فبراير لعام 2010، حيث يتخلل 
املهرجان باقة مميزة من االنشطة جلميع رواد مدينة 

الفحيحيل تناسب جميع افراد العائلة.
وحتت شعار »الكويت ملن يحبها«، يعد مهرجان 
هال فبراير في مدينة الفحيحيل لهذا العام برنامجا 
حافال للمتسوقني وللعائلة كبارا وصغارا للمشاركة 
والتمتع بجميع االنشطة من مسابقات شيقة وجوائز 
قيمة. وسيتخلل االحتفاالت العرض املكسيكي األول 
من نوعه في الكويت حيث يجمع بني الطهي املكسيكي 
األكثر متيزا وغيرها من عروض الطهي املباشــــرة 
لتناسب جميع األذواق، وإضافة لذلك جوائز قيمة 
ومغرية لعيد احلب وغيرها من اجلوائز التي تناسب 

جميع افراد العائلة.
وقالت مديرة مشروع مدينة الفحيحيل نوال النجار 
»إن مهرجان هال فبراير يعد من املهرجانات املهمة في 
املنطقة«. كما أضافت ان برنامجنا لهذه السنة والذي 
ســــينطلق من مدينة الفحيحيل في الكوت ومجمع 
وأبراج املنشر سيكون مليئا باحليوية ويعد فرصة 

للجميع للمشاركة في فرحة هال فبراير. 
واضافت قائلة انه في يومي 11 و12 فبراير حتولت 
النافورة الراقصة واألكثر شعبية في الكوتـ  واجهة 

الفحيحيــــل البحرية إلى نافورة اســــتثنائية تأخذ 
املتســــوقني إلى عالم من اخليال الســــاحر. وجميع 
أفــــراد العائلة مدعوون لالســــتمتاع مبجموعة من 
وســــائل الترفيه وخاصة األطفال منها الرسم على 
الوجوه، األلعاب البهلوانية، الدمى املتحركة والعروض 
السحرية. وهناك املزيد من النشاطات للذين يسعون 
إلى التحدي، فإن مجمع وأبراج املنشر يقدم مسابقات 
شــــيقة مليئة باإلثــــارة والتحدي. بدءا مبســــابقة 
الكاريوكي الرائعة التي ستجرى في 13 فبراير داعية 
جميع جنوم الغناء في الكويت للمنافسة، ومسابقة 
اليويو الترفيهية التي ستقام في 18 فبراير، واملزيد 
من العــــروض املثيرة واحلصرية تنطلق في نهاية 
كل أســــبوع. وستكون املنافســــة الرئيسية »العب 
واربح« في عطلة يوم العيد الوطني مختتمة جميع 
األنشــــطة في مدينة الفحيحيل في الكوت ـ واجهة 
الفحيحيل البحرية ومجمع وأبراج املنشــــر حيث 

تنتظر املتنافسني جوائز قيمة.
وتختم نوال النجــــار قائلة »يعكس هال فبراير 
دفء الضيافــــة العربية النموذجية من خالل دعوة 
واستضافة رواد املجمع، وتقدمي الترفيه على أفضل 
وجه ممكن، كما أننا نتطلع إلى استقبال الزوار في 
مدينة الفحيحيل مما يجعلها املكان األنسب للتسوق 
والترفيه واقامة انشطة باسلوب يواكب متطلبات 

العصر احلديث«.


