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»الشبابي البحريني« يزور »شباب الدعية« وأكاديمية الفنون

عيد الحب.. ليلة رومانسية مع »هوليدي إن« باقة حب ال تنسى.. من فندق ومنتجع شاطئ النخيل

الهالوي احتفل بعيد ميالد يوسف وعبدالرحمن

ناهد وعبدالمنعم 
يزوران الكويت

اعضاء الوفد البحريني امام مسرح الشباب

.. وجولة في اكادميية الفنون

في نطاق زيارته الرسمية للبالد قام الوفد 
الشبابي البحريني باملؤسسة العامة للشباب 
والــــرياضة برئاسة عبدالرحمن عسكر القائم 
بأعمال املدير الــــعام لشؤون الشباب والوفد 
املرافق له اميان جناحي، القائم بـــأعمال مدير 
ادارة الشباب وهند ادريس رئيس قسم التخطيط، 
وخليفة ســـاملني املراقب املالـــي، بزيارة مركز 
شباب الدعية، حيث كان في استقبالهم، رئيس 
املركز جاسم الفيلكاي، الذي قدم شرحا وافيا 
عن اهداف واعمال واجنـــازات املركز، ودوره 
الفعال في تنمية اخلدمة املجتمعية، داخل نطاق 

املنطقة، واحملافظات.

كما قام الوفد بزيارة اكادميية الفنون للشباب 
مبنطقة العدان، وكان في اســـتقبالهم عبداهلل 
عبدالرســـول مدير ادارة املكتب الفني لقطاع 
الشباب، حيث اوضح لها كيفية تدريب الشباب 
العدادهم لالسهام في مختلف اخلدمات العامة 
بالدولة والعمل على توجيه اخلطط واملشروعات 
مع ما يتالءم مع امكانيات وافكار منتسبي هذه 

االكادميية من الذكور واالناث.
ورافق في هذه الزيارات طارق احلسون مدير 
ادارة الهيئة الشبابية وتوفيق العيد مدير ادارة 
شؤون االعالم والنشر بالهيئة العامة للشباب 

والرياضة.

أقامت جمعية املعلمني احتفاال مميزا 
مبناسبة افتتاح مهرجانها السياحي الثامن 
الذي تقيمه خالل اجازة نصف السنة حتت 
شعار »فرحة الربيع« وفي إطار أنشطتها 

وخدماتها الترويحية.
وقد اشتملت أنشطة االفتتاح الذي أقيم 
في مقــــر اجلمعية با اخلدمات ألعضائها 
واألسرة التربوية وعلى استغالل املناسبات 
املختلفة لتنظيم البرامج املتنوعة والهادفة، 
وأشاد السهلي باجلهات الراعية ورئيسة 

اللجنة املنظمة هيــــالء التنيب وأعضاء 
اللجنة، فيما أعقب ذلك تقدمي فقرات شعبية 
من إحدى الفرق الشعبية ووصالت معبرة 
ومسلية ووقفة مع العبي املنتخب الوطني 
وليد علي وجراح العتيقي، كما شــــهدت 
األنشطة تنظيم فقرات ترويحية ومسابقات 
مختلفة وتكرمي اجلهات الراعية والعبي 
املنتخب الوطني والفائزين باملسابقات.

من جانبها أشــــارت رئيســــة اللجنة 
املنظمة هيــــالء التنيب الى ان أنشــــطة 

املهرجان ستشــــتمل على تنظيم رحالت 
ترفيهية الى جزيــــرة فيلكا والى مخيم 
وزارة الدفاع والى مزرعة العبدال ومخيم 
شركة البترول ويوم مفتوح حتت شعار 
»ربيعي في ديرتي«، فيما مت تخصيص 
الفترة من 3 الــــى 5 اجلاري للحجز في 

شاليهات اجلون.
وقد وجهت التنيــــب الدعوة ألعضاء 
اجلمعية واألســــرة التربوية بشكل عام 

للمشاركة في برامج املهرجان.

يقدم فندق ومنتجع شاطئ النخيل باقة مميزة 
من اجمل العروض ملختلف مرافق الفندق حيث يبدأ 
بعرض »الليلة الرومانسية احلاملة« في احد اجنحة 
الفندق الفاخرة التي اعدت خصوصا لتتناسب مع 
اســــمها، اذ ميكن للزوجني االستمتاع بليلة ساحرة 
ومترفة حيث يكون بانتظارهما قالب حلوى خاص 
في اجلناح مع وردة مميزة وباقة من الزهور باالضافة 
الــــى زجاجة عصير الفاكهة الفوار ووجبة عشــــاء 
رومانسية على ضوء الشموع ووجبة الفطور في 
اليوم التالي مع جلسات مساج للزوجني ملدة نصف 

ساعة او هايدروباث في االوركيد سبا.
وان كان خياركــــم هو دعوة من حتب الى وجبة 
عشــــاء حاملة شــــاملة لوردة االحباء، قالب حلوى 
خاص وزجاجة عصير الفاكهة الفوار، فقد اعد فندق 
ومنتجع شــــاطئ النخيل اجواء حميمية دافئة في 
مطعم »البامليري« الذي يقدم بوفيها غنيا مميزا من 
أشــــهى االطباق العاملية والعربية باالضافة الركان 

الطبخ احلي وطبق السيزلر املنوع.
اما عشاق املأكوالت البحرية فيمكنهم االستمتاع 

بسلة ثمار البحر الطازجة واملنوعة في مطعم »املهلب« 
للمأكوالت البحرية بنكهة كويتية تقليدية وبإطاللة 
خالبة على مياه البحر حيث انغام املوسيقى احلية، 
هذا وان مطعم وكافيه »طاجني« املغربي يقدم جتربة 
غنية ال تنسى من خالل قائمة الطعام املعدة خصوصا 
في جو يأسركم برونق الطراز حلديث وانغام املوسيقى 
احلية. واذا كنت تفكر في هدية خاصة ومميزة لهذا 
العام فان فندق ومنتجع شــــاطئ النخيل مينحكم 
فرصة اهداء من حتب هدية صحية، اال وهي اشتراك 
في نادي النخيل الصحــــي االول في الكويت حيث 
ميكنكم االنضمــــام الى نادي النخيل الصحي االول 
في الكويت حيث ميكنكم االنضمام الى نادي النخبة 

مقابل اشتراك سنوي بسعر مميز للزوجني.
اما االوركيد سبا فيمنحكم فرصة اهداء من حتب 
قســــائم »االوركيد سبا« املســــبقة الدفع لعالجات 
االســــترخاء التام من أجل اعادة احليوية والتوازن 
للجســــم والروح، حيث اعد االوركيد ســــبا برامج 
مخصصة باســــعار خاصة وعالجات متنوعة تلبي 

كل الرغبات.

اشعر باحلب والرومانسية في فندق »هوليدي 
ان« الكويتـ  الساملية، وشارك كل من حتب سواء 
كان نصفك اآلخر أو عائلتك أو أي شخص عزيز 
على قلبك بفرحة االحتفال بيوم الفالنتاين أو 

يوم احلب الذي يوافق 14 فبراير من كل عام.
وحيث استعد فندق »هوليدي ان« الساملية 
املطل على شارع اخلليج العربي مبطاعمه املختلفة 
بقوائم طعام متنوعة تتناغم مع جمال الزهور 
املنتشـــرة في الفندق ويدعو نزالءه وضيوفه 
لالحتفال بعيد احلب في أجواء ساحرة، حيث 
ميكن االســـتمتاع بعشاء رومانسي على ضوء 
الشـــموع في مطاعم الفنـــدق املختلفة ومنها 

مطاعم »أيام زمان«، و»تانغ تشاو«، و»الديوان«، 
و»ساكورا«، وجميعها تقدم قوائم طعام مبتكرة 
ليوم »فالنتايـــن«، انها حقا مطاعم رائعة ذات 
جو رومانسي ومزينة بالورود االحمر لقضاء 
ليلة رائعة ال تنسى في حياة احملبني، وجلعلها 
ذكرى حلوة ميكنك التوقف ألخذ زجاجة جميلة 
مليئة بالرمال امللونة بأشكال محببة بإمكانك 
كتابة اســـمك عليها، كما ميكنك التقاط الصور 
التذكارية ألجمل حلظات احلب في الركن بجانب 
البيانو املزين بالورود الرائعة جلعل هذه االمسية 
جميلة، »هوليـــدي إن« يرحب بكم وبأحبابكم 

ألمسية رومانسية.

في هذا اليوم الذي يتكلم فيه العالم لغة واحدة هي لغة احلب يقدم 
فندق موڤنبيك الكويت حبه لضيوفه في هذا اليوم املميز حيث ان 
كل ما تقع عليه عيونهم من حلظة دخولهم الى الفندق حتى انتهاء 

هذه الليلة اجلميلة سيظل محفورا في ذاكرتهم.
تبدأ هـــذه الليلة اخلالبة عند دخول ضيـــوف الفندق الى قاعة 
االســـتقبال فتأخذ صورة تذكارية لتبقى هذه الصورة ذكرى لهذه 

الليلة املميزة.
اخليارات املتاحة ترضي جميـــع األذواق ما بني مطعم آل دانتي 
حيث هناك سهرة ايطالية رومانسية على ضوء الشموع أو مطعم 
كاتس ليستمتعوا مبوسيقى الكرنفال االتيني أو مطعم بايز ليتناولوا 
عشاء حول العالم أو في خيام خاصة حيث االستمتاع باخلصوصية 
أو ميكنكم ان تدللوا انفسكم بعرض عيد احلب اخلاص وحجز باقة 

الغرف املميزة.
وتتـــوج الســـهرة بهدية اخلاصـــة مقدمة من فنـــدق موڤنبيك 

الكويت.

عايض السهلي يلقي كلمته

عبدالرحمن محمد عنتر

عبداملنعم محمد راغب

يوسف محمد عنتر

ناهد محمد راغب

..وتكرمي ألحد املشاركني

فرحة األبناء مبهرجان »املعلمني« السياحي

السهلي يكرم إحدى الفائزات

احتفل الزميل محمد عنتر الهالوي – مدير 
مكتب رئيس جمعية عبداهلل املبارك التعاونية 
بعيد ميالد جنليه يوسف وعبدالرحمن وذلك 
وســـط فرحة األهل واالصدقاء الذين شاركوا 

يوسف وعبدالرحمن فرحتهما وقدموا لهما الهدايا 
اجلميلة، واطيب األمنيات ليوسف وعبدالرحمن 
بحياة سعيدة في كنف والديهما، ألف مبروك 

وعقبال الـ 100 سنة.

خالص التهانـــي القلبية 
لالبـــن احلبيـــب عبداملنعم 
محمـــد عبداملنعـــم راغـــب 
واالبنة احلبيبة ناهد محمد 
عبداملنعـــم راغب لزيارتهما 
الكويت احلبيبة للمشاركة 
في االحتفال باألعياد الوطنية، 
وبهذه املناسبة يهديهما الوالد 
محمد عبداملنعم راغب وعمو 
ايهاب راغب وعمو جابر راغب 

خالص التبريكات.

»المعلمين« احتفلت بافتتاح مهرجانها السياحي الثامن

»موڤنبيك ـ المنطقة الحرة«
يحتفل بـ »الحب« بكل الدفء والحنان


