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»ستاروود« تكشف عن آخر تطوراتها في مجال السياحة 
والفندقة من خالل معرضها السنوي في الشرق األوسط

 )أحمد باكير(فهد أبوشعر وحرمه وأحمد باقي

أعالم الكويت ارتفعت عاليا في احتفال »احلرس الوطني« باألعياد الوطنية

مسابقة للحضور لنيل اجلوائز رسم على الوجوه

نظمت مديرية التوجيه املعنوي باحلرس الوطني في نادي ضباط 
احلرس الوطني بالفنيطيس حفال خاصا ألعضاء النادي وأسرهم مبناسبة 
العيد الوطني ويوم التحرير وس����ط حضور مكثف داخل باحة النادي 
ومنش����آته. وقد تخلل احلفل العديد من البرامج والفقرات واملسابقات 
التي نالت استحس����ان واعجاب املشاركني، منها ما هو خاص باألطفال 
والعائالت، فيما جاءت البرامج املقدمة متنوعة بني الترفيهية والثقافية 

لزيادة املعلومات العامة.
وف����ي ختام احلفل قامت ادارة النادي بتوزيع اجلوائز والهدايا على 
أسر الضباط األعضاء الذين شاركوا في احتفاالت نادي ضباط احلرس 
الوطني بالعيد الوطني ويوم التحرير، وقد تقدمت العائالت بالش����كر 
والتقدير للفريق املش����رف على تنظيم احلفل، مشيدين باجلهود التي 
تبذله����ا ادارة نادي ضباط احلرس الوطني لتقدمي أفضل مس����توى من 

اخلدمة واألنشطة عاما تلو اآلخر.

..ومشاركة من األطفال األبناء ارتدوا املالبس امللونة بألوان علم الكويت

جانب من ورشة العمل

أماني شكر وكارولني الزهر مع أحد احلضور

منير عامر تابع أعمال الورشة

أمير مرقص مع بعض احلضور

لميس بالل
 أقيمت ورشة العمل السنوية

 ل� »ستاروود« في فندق الشيراتون 
وش���ارك بها 30 ممثال ملجموعة 
»س���تاروود« في 20 بلدا وأربع 
ق���ارات حول العال���م وبحضور 
إعالمي مميز، حيث كانت ورشة 
العم���ل من ضمن البرنامج الذي 
نظمت���ه مجموعة »س���تاروود« 
العاملية للفنادق واملنتجعات خالل 
معرضها الس���نوي الذي سيحل 
في س���ت مدن رئيسية مبنطقة 
الشرق األوسط، حيث يقام على 
هامش أنشطة املعرض مجموعة 
من ورش العم���ل في املدن التي 
ستحتضن املعرض وهي الرياض 
وجدة والبحرين والكويت ودبي 
وأبوظبي ويلتقي خاللها نخبة من 
أبرز اخلبراء السياحيني بفنادق 
ستاروود مع عدد من كبار شركاء 
األعمال للتباح���ث حول فرص 
تطوير القطاع الفندقي وتعزيز 
التعاون مع مجموعة ستاروود 

العاملية.
شهدت منطقة الشرق األوسط 
معدالت عالية في النمو السياحي 
حيث تعمل شركة ستاروود عن 
كثب مع ش���ركائها ف���ي التنمية 
الفتتاح أرقى الفنادق في املنطقة، 
فحني يتم افتتاح جميع الفنادق 
التي هي حاليا حتت قيد اإلنشاء، 
ستصبح منطقة الشرق األوسط 
الثانية في العالم التي حتتضن 
عالمات ستاروود التسع في منطقة 

واحدة.
ومن أهم اجنازات ستاروود 
افتتاح فن���دق دبليو  األخي���رة 
الدوحة وفن���دق ألوفت أبوظبي 
العالمتان  وبذلك تدخل هات���ان 

املميزتان املنطقة للمرة األولى.
فنادق ومنتجعات ستاروود 
العاملية من الشركات الرائدة في 
مجال الفنادق والترفيه في العالم 
من خالل حوالي 982 منشأة في 
أكثر من 100 دولة و145 ألف موظف 
يعملون في الفنادق التي متلكها 
وتديرها. ان فنادق ستاروود هي 
مالك ومشغل لفنادق ومنتجعات 
ذات أسماء جتارية عاملية شهيرة 
تشمل »سانت ريجيس والكشري 
كوليكشن وش���يراتون ووسنت 
وفوربوينتس باي ش���يراتون 
ودبليو ولوميريديان« باإلضافة 
الى عالمتي »ألوفت« و»ايليمنت« 
اللتني أعل���ن عنهما مؤخرا. كما 

متل���ك »س���تاروود فاكيش���ن 
أونرشيب« وهي من أكبر مطوري 
ومشغلي منتجعات تقاسم الوقت 

الراقية.
وفي ختام ورشة العمل أقيمت 
عملية السحب على جوائز للحضور 

حيث قدمت اجلائزة األولى والتي 
قدمت من طيران لوفتهانزا تذكرة 
الى أوروبا واجلائزة الثانية مقدمة 
الى  القطري تذكرة  الطيران  من 
لندن ث���م دعي احلضور لبوفيه 

فاخر.

نادي ضباط الحرس الوطني نّظم احتفااًل باألعياد الوطنية

»سبالش« من »سنتربوينت« تعرض مجموعة أزيائها لربيع/صيف 2010
ألقى أكثر من 3000 محب لألزياء 
نظرتهم على أكثر صيحات املوضة 
إثارة لهذا املوس����م في الوقت الذي 
ألهبت فيه سبالش األجواء في ساحة 
املدينة الرائع����ة مدينة جميرا في 
اخلامس م����ن فبراير 2010. وقامت 
30 عارضة أزياء عاملية بعرض آخر 
صيحات األزياء من مجموعة سبالش 
اجلدي����دة لربيع/صيف 2010 التي 
استحوذت ضمن مجموعات أخرى 
على أربع صيحات عاملية رئيسية مبا 
فيها »كانتري روديو« و»آي وينت 
كامبينج« و»آبوكاليبتك ترايبال« 
و»نيو س����فاري«. لقد صمم املكان 
ليمثل مشهدا مستوحى من صحراء 
اريزونا حي����ث يصّور بدقة عالية 
نبات الصبار واخليمة املخروطية 
وحتى املوق����دة، كما مت وضع ممر 
العارضات مقابل س����تارة خلفية 
جدارية مساحتها 20×7م والتي تبدو 
للوهلة األولى وكأنها سماء مشمسة 
عادية حتولت بصورة درامية الى 
ليلة صيف دافئة حتت أضواء فوق 
بنفسجية مركبة بطريقة خاصة. ومت 
املبتكر  املهيب  تصميم هذا املشهد 
واألول من نوعه في املنطقة وتقدميه 
الى دبي على ي����د فريق من فناني 
اللوح����ات اجلدارية من هوليوود. 
وق����ال رازا بيج املدي����ر التنفيذي 
لس����بالش: »لقد قطعت س����بالش 
ش����وطا طويال من����ذ بدأنا عروض 
األزي����اء اخلاصة بنا ألول مرة عام 
2007 ومنذ ذلك احلني لم نلتفت الى 
الوراء كما اننا اليوم نفخر بأنفسنا 
بصفتنا دار بيع األزياء الش����هيرة 
الوحي����دة في املنطقة بأكملها التي 
تقيم عرض����ا بهذه الضخامة. وفي 
الوقت الذي بدأت فيه عروضنا على 
انها أنشطة إعالمية، قمنا بإطالق 
عروض للعمالء بنجاح للموس����م 
الثاني على التوالي وأقل ما ميكن 
قوله ان النتائج كانت مذهلة. ولقد 
تلقينا أكثر من 8000 اش����تراك في 
الفترة القصيرة على مدار أسبوع 
واحد للتس����جيل في املنافسات«. 
كما كان العرض التقدميي اخلاص 
بسبالش عرض أزياء ملن هم دون 
21 حصرا جديدا ايضا في مجموعة 
هذا املوسم. وحظيت سبالش بواحد 
من عرضي العمالء اللذين يسبقان 
العرض اإلعالمي وهو عرض خاص 
بطالب املدارس واجلامعات في جميع 
أنح����اء اإلمارات، وتتماش����ى هذه 
اإلضافة مع التزام سبالش باملشاركة 
املستمرة مع الشباب مبا ان الكليات 

واجلامعات ال تعد فقط موئال لقادة 
الغد، ب����ل تؤثر ايضا على مروجي 
صيحات األزياء في الوقت احلاضر. 
وتأمل سبالش املضي في جعل هذه 
الفكرة اجلديدة سمة دائمة من سمات 
عروضها القادمة. وتال العرض حفلة 
سبالش اخلتامية الشهيرة في مسرح 
مستوحى من مسابقات رعاة البقر 
حيث يدل عليه اسمه »وايلد وايلد 
ويس����ت« وحضر العرض اخلاص 
باإلع����الم ش����خصيات اجتماعية 
ومختصو أزياء وأهم مساهمني في 
العالمة التجارية من جميع أرجاء 
املنطقة ووسائل اإلعالم الدولية. كما 
حظيت بشرف اختتام العروض لهذا 
املوسم ملكة جمال سريالنكا جاكلني 
فرنانديز التي أكسبها ظهورها األول 

في أفالم بوليوود مكانة »أهم جنمة 
جديدة« ف����ي قطاع صناعة األفالم، 
وقد أصبحت عروض أزياء سبالش 
و»احلفلة اخلتامية« تواريخ مهمة 
يتم حتديدها على تقومي األزياء. وكان 
العرض يدور حول موضوع معني في 
كل موسم بطريقة مبدعة ال تنسى 
كما تسعى سبالش موسما بعد آخر 
ألن تكون أكبر وأفضل من السابق. 
وميكنك احلصول على كل ما يرضي 
ذوقك من تشكيلة سبالش الرائعة 
بتصاميمها واملناسبة بأسعارها من 
مجموعتها املتوافرة في كل معارض 
الري  املتواجدة في  س����نتربوينت 
والساملية وحولي ومدينة الكويت 
والفحيحيل واجلهراء والفنطاس وفي 

متجر سبالش في األڤنيوز.

فريق ستاروود

تقيم ثانوي���ة املنصورية »ملتقى 
بيئي« يوم االثنني 15 اجلاري في متام 
الساعة 9 صباحا في مسرح املدرسة 
على مستوى مدارس منطقة العاصمة 
التعليمية، ويقام على هامش امللتقى 
معرض »قضية بيئتي وسيلة تعليمية 

من صنع يدي«.

ملتقى بيئي في ثانوية المنصورية

متت تزكية فواز علي جابر 
الظفير  الظفيري م���ن قبيل���ة 
خل���وض انتخابات احتاد طلبة 

الكويت في القاهرة.
أطيب األمني���ات بالتوفيق 

يافواز.

الظفيري يخوض انتخابات 
الطلبة في القاهرة


