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هدية العمر.. لليلة العمر في فندق ومنتجع شاطئ النخيل »الترفيهية« تحتفل بعيد 

األسرة بدخول األب 
واألم مجانًا 19 الجاري

»اإلعالم األصفر« 
في عدد مارس 
لـ »مجلة العربي«

»األشغال«: إنجاز عدة 
مشاريع مارس وأبريل

االش����غال  وزارة  أعلن����ت 
العامة ان ش����هر مارس اجلاري 
وابريل املقبل سيشهدان اجناز 
العديد من املش����اريع احليوية 
وباألخص فيما يتعلق مبرافق 
الهندسة الصحية. وقال  قطاع 
مدير ادارة العالقات العامة في 
الوزارة حميد يوسف بوشهري 
في تصريح صحافي امس االول 
ان وزير االشغال العامة ووزير 
الدولة لشؤون البلدية د.فاضل 
صفر عقد اجتماع����ا مع فريق 
عمل االع����داد والتحضير حلفل 
وضع حجر االساس مليناء مبارك 
الكبير املزم����ع إقامته االربعاء 
املقب����ل بجزيرة بوبيان برعاية 
وحضور صاحب السمو األمير 

الشيخ صباح األحمد.

أعلن مدي����ر ادارة العمليات 
واألنش����طة بشركة املشروعات 
الس����ياحية أن����ور النصف عن 
اس����تعدادات املدينة الترفيهية 
لالحتف����ال بيوم األس����رة يوم 
السبت املوافق 19 اجلاري، حيث 
الدائم  أكد على حرص الشركة 
على املشاركة في جميع املناسبات 
االجتماعية والوطنية ومشاركة 
أفراحهم  املواطنن واملقيم����ن 
ومناس����باتهم اخلاص����ة وذلك 
عمال بأهدافها الرامية الى تقدمي 
خدماتها الترفيهية والترويحية 
الكويتي وكل  ألبناء املجتم����ع 
من يقيم عل����ى أرضها وتعزيز 

التواصل بن جميع الفئات.
الس����ياق صرح  وفي ه����ذا 
النصف ب����أن املدينة الترفيهية 
وهي أحد أهم مرافق الش����ركة 
حتتفل بعيد األسرة وقد أعدت 
ادارة املدينة الترفيهية عروضا 
وبرامج وفقرات تتناس����ب مع 
قيمة األس����رة واألم على وجه 
اخلصوص، وأضاف ان املدينة 
الترفيهية تق����دم العرض الذي 
يتمثل في دخول األب واألم مجانا 
شريطة اصطحاب األطفال فقط 
السبت املوافق 19 اجلاري، كما ان 
هناك برنامجا مميزا ومسابقات 
وفقرات ترفيهي����ة وترويحية 

منوعة للكبار والصغار.
وأشار النصف الى ان مواعيد 
تشغيل املدينة الترفيهية تبدأ من 
الساعة الثانية ظهرا حتى الساعة 

احلادية عشرة مساء.

صدر العدد اجلديد من مجلة 
العربي � عدد مارس � وفيه يفتح 
د.سليمان العسكري ملف االعالم 
االصفر عبر مقالته االفتتاحية 
»حدي����ث الش����هر« والتي يرى 
فيها ان االعالم املرئي واملكتوب 
واالفتراضي في غالبيته ال يوفر 
للمتلقي العرب����ي إال كل ما هو 
خفيف وسطحي متفاديا عالج 
املشكالت احلقيقية التي يعاني 
منها املجتمع العربي ممثلة في 
قل����ة الوعي والثقاف����ة. ويؤكد 
د.العسكري انه يجب أال نرضخ 
لسوق االعالم االصفر موضحا 
ان علينا ان نتوقف لنسأل عن 
ج����دوى كل فعل ثقافي نخطط 
له ونحرص عليه وندعو إليه، 
علينا ان نضع خارطة إلعالم به 
كل االلوان وبشكل مينح تربية 
العن على نبذ الرؤية االحادية 
املنغلقة على نفسها. ويتضمن 
العدد العديد من املقاالت االخرى 

اضافة لألبواب الثابتة.

ليلة الزفاف في فندق ومنتجع شاطئ النخيل ليلة من 
ليالي العمر، وذكرى ال تنسى بجميع تفاصيلها الكبيرة 
والصغيرة، ابت���داء من قاعة »جاوى الكبرى« للحفالت 
التي تتميز بالتسهيالت واخلدمات املتعددة، ما يجعلها 
املكان األنسب إلقامة حفالت الزفاف بتصميمها االستثنائي 

والتي تستوعب أكثر من 700 شخص.
وليكتمل احلفل ولتكتمل الفرحة معنا ندعوكم الختيار 
هدية العمر لليلة العمر من رحلة لش���خصن مع إقامة 

رومانسية ملدة 3 أيام في فندق ومنتجع جال الفجيرة او 
فندق جال تاور دبي، كوشة، تصوير الڤيديو والفوتوغراف 
او دي جيه، باالضافة الى باقة النخيل املميزة واملقدمة 
لكل عروسن شاملة لقائمة طعام غنية مع ركن من أركان 
الطهي املباشر، كيكة زفاف مميزة وفق اختياركم، إقامة 
في جناح فاخر، فطور شهي في مطعم »البامليري«، غداء 
مميز في مطعم »املهلب« للمأكوالت البحرية ذي اإلطاللة 
املباشرة على البحر، عشاء رومانسي في مطعم وكافيه 

»طاجن« املغربي، جلسة مساج للعروسن في »األوركيد 
سبا« على أعلى مستوى من الراحة والرفاعية لتضفي 
على مناس���بتكم طابعا خاص���ا، و50% خصم على باقة 

جتهيز العروس كاملة من صالون وسبا فلكس.
هذا وان عروض ليلة الزفاف في فندق ومنتجع شاطئ 
النخيل سارية األجل حتى 30 يونيو 2011 ليستمتع كل 
عروسن بأجمل حلظات العمر انطالقا من فندق ومنتجع 

شاطئ النخيل لتكون هدية العمر لليلة العمر.
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