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الشيخ فهد الصباح والنقيب محمد العالج يباركان

مسلم البراك يقدم التهاني

املعرس مبارك احلجاب

أفراح الحجاب
أبناء  احتف���ل 
خل��ي���ف مبارك 
احلج���اب بزفاف 
أخيه���م مب���ارك 
بحض�����ور جمع 
م��������ن الن���واب 
ت  لش���خصيا وا
واألهل واألصدقاء 
قدم���وا  الذي���ن 
املباركة والتهاني 
باملن��������اس���بة 
ألف  الس���عيدة. 
وبالرفاء  مبروك 

والبنني.

حسني مزيد ومبارك الوعالن يهنئان

د.ضيف اهلل أبورمية وهابس املطيري يباركان للمعرس وأخيه ماجد احلجاب ومطلق احلجاب

عالج وعبداهلل العالج يباركان د.محمد العفاسي وبدر العالج يباركان

خالد احلجاب ومتعب احلجاب يباركان

محمد ونواف وبدر العالج يباركون

بدر احلجاب مهنئا

فهد وعلي احلجاب وسعد قطوان يباركون

اللواء منصور العالج ومحمد قطوان يهنئان

فالح احلجاب وجنله حمد مع املعرس مبارك احلجاب لقطة تذكارية مع املعرس باملناسبة السعيدة

عروض رائعة من »كوستا ديل سول« في العيد

احتفلوا بـ  »األضحى« مع فنادق سفير الكويت
احتفاء بعيد األضحى املبارك 
لهذا العام، يقدم فندق »سفير 
مارينا« وفندق »وريزيدنس 
سفير الفنطاس« وفندق »سفير 
إنترناشيونال« لضيوفهم باقة 
غنية من أشهى وألذ األطباق، 
مع فرص اللقاءات الترفيهية 
العائلية، والعديد من العروض 
الغرف،  اخلاصة على أسعار 
سعيا إلى إضفاء ملسة خاصة 
جتعل من إجازة العيد ذكرى 

ال تنسى.
احتفل���وا بالعيد مع فندق 
سفير مارينا بإطاللته الساحرة 
على شاطئ البحر والذي يوفر 
أيضا شاطئا خاصا للنزالء. 
وميت���از هذا الفن���دق الفخم 
مبوقع���ه املثالي ف���ي واحدة 
من أنشط وأرقى املناطق في 
الكويت، وسيوفر لعمالئه هذا 
الع���ام برامج خاصة لألطفال 
من جمي���ع األعمار لالحتفال 
بالعي���د في أج���واء ممتعة، 
 Marina« ويش���مل ذلك نادي
Kids Club« ال���ذي يهيئ لهم 
فرصة الترفيه واالس���تمتاع 
بنش���اطات مختلف���ة، منها 
عروض العيد وألعاب األطفال، 
وعروض الساحر، إضافة إلى 
األف���الم املمتع���ة، ومباريات 
القدم والطائرة والسلة،  كرة 
الترامبولني وأنشطة  ولعبة 
بناء القلعة الرملية، والرسم 
على الوجوه ونشاطات أخرى 
كثيرة ومسلية. وإلضفاء املزيد 
املتعة، فقد حضر مطعم  من 
»6 باملز« بوفيها لذيذا وفريدا 
يتضمن أطباقا من جميع أنحاء 
إلى األطباق  العالم، إضاف���ة 
الشرقية، على أنغام املوسيقى 
الش���رقية احلية. ولوجبات 
الغداء والعشاء الغنية باملذاق 
الرائع، يقدم مطعم »أطالنتس« 
أكالت مختارة في بوفيه راق 

ولذيذ.
أما عن فندق وريزيدنس 
الفنطاس والذي يطل  سفير 
أيضا على شاطئ مياه اخلليج 
الس���احرة، فيعتب���ر املكان 
األمثل لتذوق كل ما لذ وطاب 
خالل عطلة العيد، فهو يتيح 
للضيوف قضاء أوقات مليئة 
باملرح أثناء حتضير الباربيكيو 
واالستمتاع بجلسات الشيشة 
في احلديقة املطلة على شاطئ 

البحر.
 وللصغ���ار حصتهم من 
املتع���ة أيضا، حي���ث يوفر 
الفندق نشاطات عديدة تضم 
القلعة،  الترمبول���ني، ولعبة 
الى ش���خصيات  باإلضاف���ة 
الكرتون، والرسم على الوجوه، 
ودي جي، والعديد من مسابقات 
األطف���ال. كما يدع���و فندق 
الفنطاس  وريزيدنس سفير 
اجلميع إلى قضاء إجازة عيد 
ال تنس���ى مع عروض رائعة 
للغرف الديلوكس والش���قق 
الفندقية ذات الغرفتني تشمل 

وجبة اإلفطار.
كما يقدم للضيوف مختارات 
رائعة من أشهى األطباق في 
مطاعمه املتنوعة، فليس أروع 
من أن تبدأ يومك بفنجان قهوة 
س���اخن ووجبة فطور شهية 
في مطعم »فاليفورز«، قبل أن 
تدلل حواسك مع وجبة غداء 
شهية من البوفيه املتنوع الذي 
يوفره املطعم. كما يوفر مطعم 
»الروش���ينه« األصيل أطباقا 
محضرة بعناية لتعكس ذوق 
عشاق املطبخ الكويتي. كذلك 
مقهى »تشيت شات« املشهور 
بقائمة طعامه املختارة والذي 
يتمي���ز بديكورات���ه الفريدة 
لتجعل م���ن جتمع األصدقاء 
متعة ال تنس���ى أثناء تناول 
الش������هية خ���الل  الوجبات 

باإلضافة إلى الوجبات اخلفيفة 
وأصناف الكيك املتنوعة.

وال ننسى عروض اإلقامة 
املغرية خالل أيام عطلة العيد 
والتي تشمل اإلفطار اليومي، 
الفندق مبوقعه  حيث يعتبر 
املميز وغرفه وأجنحته الفاخرة 
مبساحاتها الواسعة وإطاللتها 
البحر وأبراج  الساحرة على 
الكويت معا املكان األمثل لك 
ولعائلتك لالستمتاع بعطلة 
تبقى في الذاكرة بأس���عار ال 
تنافس وخدمات فندقية مميزة. 
تدعو فنادق سفير في الكويت 
اجلمي���ع خالل هذا املوس���م 
الغتنام عروض العيد اخلاصة 
التي ستنال إعجابكم وتلبي كل 
أذواقكم للتمتع بإجازة عيد ال 
تنسى، فضال عن أنه مت جتهيز 
جميع الفنادق بأرقى اخلدمات 
واملرافق لضمان الرضى التام 

للضيوف.
ميك���ن احلص���ول عل���ى 
الفنادق  معلومات أكثر حول 
www. :املوق���ع عبر زي���ارة 

safirhotels.com

عطلة العيد.
ويق���دم لكم فندق س���فير 
إنترناشيونال فرصة التمتع مع 
عائالتكم خالل أيام عيد األضحى 
املبارك بتناول أطيب األطباق 
بدءا من وجبة الفطور الشهية 
والغنية مرورا بوجبتي الغداء 
والعش���اء مع البوفيه الفريد 
والشهي في مطعم »سي بريز« 
الكائن في الطابق 19 من الفندق 
حيث اإلطاللة اخلالبة على أبراج 
الكويت وشارع اخلليج العربي. 
كما أعد لكم الش���يف تشكيلة 
واسعة من املأكوالت الكويتية 
والعربية والعاملية التي ترضي 
جميع األذواق. وألطفالنا األحباء 
ركنهم اخلاص حيث بإمكانهم 
االستمتاع بالعديد من املفاجآت 

السارة واملميزة. 
أما »اإلسبريسو الوجن« املطل 
على حوض السباحة فهو املكان 
األمث���ل لاللتقاء مع األصحاب 
الهادئة  لالس���تمتاع باألجواء 
الكالس���يكية مع  واملوسيقى 
التلذذ بالتشكيلة الواسعة من 
املشروبات الباردة والساخنة، 

عروض فندق كوستا ديل سول الرائعة مبناسبة 
عي���د األضحى املبارك جتعل م���ن العيد حدثا ال 
ينسى حيث اإلطاللة الرائعة على اخلليج العربي، 
مع اقام���ة مريحة في الغرف واألجنحة الفاخرة، 
باالضافة الى بوفيه العيد الفاخر الذي يتميز به 

مطعم اوالس، ولقضاء أجمل اللحظات مع أفراد 
العائلة واألصدقاء، فهناك مقهى كورتادو الشهير 
مبأكوالته اخلفيفة. أما بالنسبة ألطفالنا األحباء 
فقد أع���د لهم فريق العمل العدي���د من املفاجآت 

املفرحة، وكل عام وأنتم بخير.


