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أجواء ملكية في القاعة الماسية في فندق

 شيراتون الكويت بحضور الملكة رانيا العبداهلل

أروع العروض بمناسبة األعياد في فنادق »سفير«
س����فير  فن����دق  وس����يوفر 
إنترناش����يونال مأكوالت شهية 
تثري جترب����ة الزوار خالل عيد 
امليالد، من خ����الل ألذ املأكوالت 
التركي����ة التقليدية ف����ي بوفيه 
العشاء يوم 24 ديسمبر والذي 
إال بداي����ة الحتفاالت عيد  ليس 
امليالد في 25 ديسمبر مع أشهى 
الوجبات لألطفال إضافة إلى هدايا 
سانتا كلوز التي ستضفي مزيدا 
من الفرحة والبهجة على أجواء 

االحتفال بالعام اجلديد. 
أما لرأس السنة فيقدم فندق 
سفير إنترناشيونال بوفيه عشاء 
استثنائي مضاء بألوان مبهجة 
مع إيقاعات موسيقية رائعة إلى 
جانب أشهى العصائر املختارة، 
ويحظى ال����زوار بفرصة للتمتع 
بعشاء لشخصني في آخر ليلة لعام 
2010 في غرفهم اخلاصة املزينة. 
ويب����دأ العام اجلدي����د في فندق 
إنترناشيونال مع بوفيه  سفير 
غداء مبذاق آخر في حني سيقدم 
لألطفال ركنا خاصا مجهزا بالعديد 
البالونات واأللعاب واملرح.  من 
اجلدير بالذكر أن فندق فندق سفير 
إنترناشيونال سيوفر خالل يومي 
24 و25 ديس����مبر وسائل راحة 
ألعياد املي����الد في جميع الغرف 
واألجنحة. لقد مت جتهيز جميع 
مرافق فنادق سفير بكل ما يلزم 
لتعزيز جتربة فريدة لضيوفهم 
باإلضافة إل����ى اخلدمات العالية 
اجلودة، وميكن االطالع على مزيد 
من املعلومات واحلجز من خالل 

التواصل املباشر مع الفندق.

وللذين يرغبون في إضفاء ملسة 
خاصة وبداية مميزة لعام 2011 يوفر 
فندق وريزيدنس سفيرالفنطاس 
باقة خاصة لغرف الديلوكس تشمل 
عشاء لشخصني في أي من مطاعم 
»فاليفورز«، »الروشنة« أو »شيت 
شات« إضافة إلى العديد من الهدايا 

اجلميلة للعام اجلديد.

رائعة. وسيكون االحتفال بالعام 
اجلديد مختلفا في »سكاي الوجن« 
الذي يقدم عشاء رومانسيا على 
إطالالت مذهل����ة للخليج العربي 
مع مجموعة مختارة من األطعمة 
أما مطعم »الروشنة«  الش����هية. 
اجلديد فيقدم أطباقا كويتية أصيلة 
تعكس ذوق عشاق املطبخ الكويتي، 

األطباق املتنوعة من خالل قائمته 
الفريدة التي تتيح لك أن »تأكل قدر 
ما تستطيع«. أما ملن يفضل أمسية 
أكثر هدوءا مع األسرة واألصدقاء 
فمطعم »فليفورز« يقدم بوفيها غنيا 
بالنكهات املميزة املعدة خصيصا 
للعام اجلديد والتي تضمن جلميع 
الزوار استقبال عام 2011 في أجواء 

امليالد  أعياد  احتفاء بق����دوم 
والع����ام اجلديد، تق����دم فنادق 
س����فير عروضا مميزة تناسب 
كل األذواق. فندق سفير مارينا، 
فندق وريزيدنس سفير الفنطاس، 
وفندق سفير إنترناشيونال قدم 
باقات عروض رائعة تهدف إلى 
إضفاء مزيد من التألق والبهجة 
على أجواء االحتفاالت باألعياد.

يستعد فندق س����فير مارينا 
لالحتفال بليلة رأس السنة بإقامة 
عشاء فاخر تزينه الشموع، كما 
يقدم للزوار غداء مبناسبة عيد 
امليالد في أجواء حتفل مبا لذ وطاب 
من األطعمة واملشروبات الباردة 
في مطعم »أتالنتس«، وسينظم 
برنامجا لألطفال حافال باألنشطة 
ومفاج����آت الهدايا من »س����انتا 
كلوز«. كما سيزين العام اجلديد 
ببوفيه عشاء يضم أطباقا عاملية 
متنوعة، باإلضافة إلى مجموعة من 
العروض احلية للفرقة الشرقية 
في مطعم »6 باملز« كما يقدم مطعم 
»أتالنتس« قائمة غداء في أجواء 
مميزة بأجمل إيقاعات املوسيقى. 
ويستكمل فندق س����فير مارينا 
املميزة  احتفاالته م����ع عروضه 
باإلقامة في غرفة ملدة ليلة واحدة 
مع الوجبات لشخصني في أجواء 

رائعة.
يقدم فندق وريزيدنس سفير 
الفنط����اس جتارب طعام خاصة 
الستضافة موسم هذا العام إلى 
جانب مفاج����آت منتصف الليل. 
حيث يوفر مطعم ومقهى »شيت 
النابض باحلياة أشهى  ش����ات« 

تحضيرات مشوقة لموسم األعياد في فندق الموڤنبيك
أج���واء دافئة مش���بعة بالترانيم 
امليالدية تنتظركم هذا املوسم، فاجعلوها 
ذكرى خالدة واستمتعوا مع العائلة في 
فندق موڤنبيك الكويت، حيث يشهد 
مطعم بايز حتضيرات مشوقة لعيد 
امليالد، وترقبوا برانش سانتا كلوز 
املميز الغني بطيبات عيد امليالد مع 
اطباق كويتية تقليدية واطباق اجنبية 
فريدة ومختارة بعناية، والنه ال تكتمل 
فرحة العيد اال بتتويج هذه القائمة 
الرائعة بكعكة امليالد، البودنغ وفطائر 
البرانش  اللذيذة سيتم تقدمي  اللحم 
كل يوم جمعة. والن ليلة عيد ميالد 
مثالية في اطار مميز هي الكمال بحد 
ذاته فان الزينة تتألأل بأبهى األلوان 
واضواء العيد ومغامرة ميالدية تنال 
تقدير اجلمي���ع وهناك والئم فاخرة 
تنتظركم في هذه الليلة الرائعة حتتفل 
بها مبعية االهل واالحباء بتش���كيلة 
واس���عة من اخلض���راوات واللحوم 
اللذيذة واجلو  الطازجة واحللويات 
الدافئ لزيادة بهجة العيد، باختياركم 
مطعم بايز املتخصص في املأكوالت 
العاملي���ة او مطعم كات���س الالتيني 
الذي  يقدم عشاء رائعا خاصا بليلة 
العيد او حتى مطعم ال� دنتي االيطالي 
وقائمته املنتقاة من االطباق الفريدة 
تأكدوا من انكم ستستمتعون بتجربة 

ال نظير لها.

اميانا بدوره في خدمة املجتمع، ش���ارك فندق 
شيراتون الكويت في دعم ورعاية احلفل اخليري 
»مدرس���تي فلس���طني« مبادرة جاللة امللكة رانيا 
العبداهلل والذي اقيم مؤخرا في فندق ش���يراتون 
الكويت حيث غصت القاعة املاسية الكبرى في الفندق 
بحشد وفير من احلضور والشخصيات السياسية 
واالجتماعية املرموقة وممثلني عن الهيئات اخليرية 
الذي���ن اتوا جميعا لدعم املبادرة والتي تهدف الى 
اعادة تأهيل وتطوير وصيانة املدارس العربية في 

القدس الشرقية.
وقد جاء ذلك خالل حفل عش���اء خيري وسط 
اجواء ملكية نظمته »شبكة املرأة العربية« وشارك 

في استضافته فندق شيراتون الكويت الذي تخلله 
العدي���د من الفقرات املمي���زة التي امتعت نفوس 

احلاضرين.
وكعادته، فقد كان ملش���اركة فندق ش���يراتون 
الكويت اثر كبير في دعم هذه املبادرة االنسانية وذلك 
من خالل استضافته لالشخاص الذين حلوا ضيوفا 

على الكويت للمشاركة بهذا احلفل املميز.
بدوره عبر املدير االقليمي واملدير العام في فندق 
شيراتون الكويت فهد ابوشعر عن مدى سعادته 
العارمة الستضافة هذا احلفل ملا له من معان انسانية 
كما اكد على اهمية املساهمات االجتماعية واخليرية 

التي تشكل اساس جناح كل مؤسسة.

فهد ابوشعر مرحبا بامللكة رانيا العبداهلل لدى وصولها الى الفندق بحضور الشيخة امثال االحمد والسفير االردني جمعة العبادي

شجرة عيد امليالد انارت ساحة موڤنبيك املنطقة احلرة

السنعوسي: برنامج 
مميز في

 أبراج الكويت

االحتف���االت  ضم���ن 
واملهرجانات العديدة التي 
تعيشها البالد هذه الفترة، 
خاصة الت���ي تقام مبرافق 
شركة املشروعات السياحية، 
تنظم أبراج الكويت برنامجا 
ترفيهيا وترويحيا مطلع 
العام اجلدي���د، وذلك يوم 
اجلمعة املوافق 31 اجلاري، 
وقال مشاري السنعوسي، 
نائ���ب العض���و املنتدب 
للشؤون السياحية بشركة 
املش���روعات الس���ياحية: 
لق���د أع���دت إدارة األبراج 
برنامجا ترفيهيا لالحتفال 
بهذه املناس���بة للمشاركة 
والتواص���ل املس���تمر مع 
جميع فئ���ات املجتمع من 
املواطنني واملقيمني، وأضاف 
السنعوسي ان إدارة أبراج 
الكويت وفريق العمل فيها 
ال يأل���و جهدا ف���ي تقدمي 
املتعددة  البوفيهات  أشهى 
األصناف من املطاعم العاملية 
منه���ا املطع���م األوروبي 
والشرق أوسطي واإليطالي 
مع تق���دمي أرقى اخلدمات 
لضيوفن���ا األع���زاء على 
مدار  العام وفي املناسبات 
العامة واخلاصة لتتناسب 
م���ع قيم���ة ه���ذا الصرح 
احلضاري املستضيف لكبار 
الش���خصيات واحملتضن 
جلميع املناسبات املتنوعة 
جلميع الوزارات والشركات 
والهيئ���ات واملؤسس���ات، 
مشيرا الى ان قسم الطلبات 
اخلارجية يستقبل جميع 
الطلب���ات اخلاص���ة بهذه 
املناس���بة، متمني���ا لزوار 
األب���راج قضاء  وضيوف 
أطيب األوق���ات مع فقرات 

البرنامج.

مشاري السنعوسي


