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السفير البحريني 

يعتذر 
لرواد ديوانيته

يعت���ذر س���فير مملك���ة 
البحرين الشقيقة لدى الكويت 
الش���يخ خليفة بن حمد آل 
خليفة عن عدم استقبال رواد 

ديوانيته.

الشيخ خليفة بن حمد آل خليفة

هدية املدرسة اإلسالمية اجلعفرية لـ »األنباء«

أفراح العيد الوطني وعيد التحرير في »شاطئ النخيل«

باالضافة الى اخلصومات املميزة 
في »األوركيد سبا« على مختلف 
أنواع املساج والعالجات التجميلية 
التي جتمع أرقى التقنيات العاملية 
الراقية للعناية  واملستحضرات 
باجلسم والبشرة لضمان الراحة 

واالسترخاء.
فندق ومنتجع شاطئ النخيل 
يتميز مبوقعه على شارع التعاون 
مبنطقة سلوى والتي تعتبر من 
املناطق املميزة والقريبة من مناطق 
التسوق في الكويت، كما يتميز 
الفندق بش����اطئ خاص واطاللة 
مباشرة على البحر، حيث يعتبر 
الفندق واملنتجع الوحيد املميز من 
فئة ال�5 جنوم داخل مدينة الكويت. 

للحجز: 1824060 داخلي: 30.

طاجنية وغيرها من اطباقنا الغنية 
باالضافة الى تشكيلة من احللويات 

الرباطية وشاي االتاي.
كما أعد »نادي النخيل للصغار« 
في فندق ومنتجع شاطئ النخيل 
برنامجا حاف����ال لالحبة الصغار 
لتشمل انشطة متعددة ومسابقات 
الوجوه  مختلفة والرس����م على 
وغيرها الكثير مما يضفي مزيدا 

من مالمح البهجة والسرور.
وميّكنكم العرض من الدخول 
الى جمي����ع مراف����ق الفندق مبا 
النخيل  ن����ادي  تتضمن����ه م����ن 
الصحي الذي يعتبر النادي االول 
الكويت بتجهيزاته ومعداته  في 
احلديثة واطاللته املباشرة على 
شاطئ البحر وعروضه اخلاصة، 

مبناسبة العيد الوطني وعيد 
التحري����ر يقدم فن����دق ومنتجع 
النخيل عرض����ا مميزا  ش����اطئ 
لالقامة في أجنحته احلديثة ذات 
الرفاهية العالية لالستمتاع بأجواء 
العيد ملبية كل احتياجات افراد 
االس����رة وهي عرض االقامة في 
جناح النخيل 1 )جناح بغرفة نوم 
مع غرفة جلوس وطعام واسعة( 
لشخصني بالغني وطفل، وعرض 
االقامة في جناح النخيل 2 )جناح 
بغرفتي نوم م����ع غرفة جلوس 
وطعام واسعة( ألربعة اشخاص 
بالغ����ني وطف����ل ش����امل اخلدمة 
ووجبتني في مطعم »البامليري« 
حيث ميكنكم االستمتاع بوجبة 
فطور شهية ووجبة غداء أو عشاء 
في املطعم الذي يقدم بوفيها غنيا 
من أشهى االطباق العاملية والعربية 
املتنوعة باالضافة لركن الباستا 

والسيزلر.
البحرية  املأكوالت  أما عشاق 
فيمكنهم االستمتاع بأشهى وألذ 
املأكوالت البحرية بنكهة تقليدية 
كويتية واجواء تراثية س����احرة 
واطاللة مباشرة على مياه البحر، 
حيث يقدم املطعم تشكيلة مختارة 
من اطب����اق ثمار البحر الطازجة 

لترضي اكثر االذواق تفردا.
ناهيك ع����ن مطعم »طاجني« 
الذي يقدم جتربة غنية  املغربي 
ال تنس����ى في جو يأسركم بعبق 
التراث العريق وأنغام املوسيقى 
احلية لتستمتعوا بتشكيلة من 
املقبالت املغربية، حساء احلريرة 
الفاس����ية، طاجني، كوس����كوس، 

المدرسة اإلسالمية الجعفرية للبنات 
تشارك »األنباء« فرحة فبراير

تلقت »األنباء« هدية من أسرة املدرسة اإلسالمية 
اجلعفرية � بنات مبناسبة احتفاالت الكويت بالعيد 
الوطني وعيد التحرير وعبرت إدارة املدرسة عن 
تقديرها جلهود »األنباء« ودورها الوطني في رسالة 
إلى رئيس التحرير الزميل يوس���ف خالد يوسف 

املرزوق قالت فيها:
حرية ال���رأي والفك���ر من أولوي���ات إصالح 

الوطن
جهودك���م املبذول���ة له���ذا املبدأ ق���دوة وفخر 

لألجيال
واسم يسجل في قلوب املخلصني

فتحية حب ووفاء لش���خصكم الكرمي في يوم 
حب وتقدير الوطن.

الرفاعي يحتفل 
بالمولد النبوي 

الشريف الخميس

مبناس���بة ذك���رى املولد 
النب���وي الش���ريف والعيد 
الوطني يحتفل السيد يوسف 
السيد هاش���م الرفاعي بهذه 
املناسبة املباركة مساء اليوم 
املوافق 2010/2/25  اخلميس 
بعد صالة العش���اء مباشرة 
والدعوة عامة ف���ي ديوانه 
الكائن ف���ي املنصورية ق 2 

ش 26 م 20.

السيد يوسف السيد الرفاعي

باأجمـل �لتـهـانـي و�لتربيكــات �إىل مـقـام
ح�سرة �ساحب ال�سمو اأمري البالد

�ل�صيخ �صباح �لأحمد �جلابر �ل�صباح
و�سمو ويل عهده الأمني

�ل�صيخ نو�ف �لأحمد �جلابر �ل�صباح
و�سمو رئي�س جمل�س الوزراء

�ل�صيخ نا�صر �ملحمد �لأحمد �ل�صباح

تتقدم

و�آل �ل�صباح �لكر�م و�حلكومة �لر�صيدة و�ل�صعب �لكويتي �لكرمي
مبنا�صبة �لعيد �لوطني وعيد �لتحرير

�صائلني �هلل عز وجل �أن يعيد هذه �ملنا�صبة �لكرمية على �لكويت و�صعبها وهي ترفل بثوب �لعز و�لرخاء


