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..وموديالت مميزة

مشاركات في بطولة البالي ستيشن

تكرمي الفائزين االوائل بالبطولة

من منافسات كرة القدم اخلماسية

أرقى الساعات في بوتيك »فان كليف أند أربلز«

حبيب كويا متوسطا حسني مراد بهبهاني وأحمد بهبهاني

حسني مراد بهبهاني وسميحة بهبهاني ومحمد معرفي

»فان كليف أند أربلز« اضافة مميزة ملجمع الصاحلية

فريق عمل »فان كليف أند أربلز« في استقبال الضيوف

تصاميم رائعة  من املوديالت املعروضة مجوهرات ألصحاب الذوق الرفيع في »فان كليف أند أربلز«

المتجر األول لـ »فان كليف أند أربلز« في الكويت
مع شريكها المحلي مؤسسة حسين مراد بهبهاني

التجارية األخرى لبيع  املنافذ 
الساعات.

وميتد بوتيك فان كليف أند 
أربلز اجلديد في مجمع الصاحلية 
على مس���احة 147 مترا مربعا، 
ويفخر بتصميم فريد وجديد 
نفذت���ه املصمم���ة البريطانية 
ابتكرت  انوسكا همبل، والتي 
بفلس���فتها املعروف���ة املثالية 
تصميما للمحل مبفهوم »الشرق 
يلتقي بالغرب« محدد بجدران 
بلون البيج، وأذرع كراسي بلون 
رمادي وسط، مع ملسات نهائية 
للون األسود. ويضم البوتيك 
اجلديد غرفة مصممة خصيصا 
لكبار الشخصيات، باالضافة الى 
منصة لعرض الساعات وقاعة 

للمجوهرات.
اجلدير بالذكر ان فان كليف 
أن���د أربل���ز وألكثر م���ن قرن 
الفرنسية  الروح  مضى، متثل 
الراقية الشهيرة  للمجوهرات 
في جميع أنح���اء العالم. ومع 
شبكة مكونة من 83 محال جتاريا 
تتوزع في جميع أنحاء العالم، 
منها 7 محالت في منطقة الشرق 
الدار تتابع بناء  األوسط، فإن 
حضورها القوي، لترحب باملزيد 
من زبائنها الدوليني ذوي الذوق 

الرفيع.

التجارية  العالمة  الفرنس���ية 
األولى للمجوهرات في الكويت، 
ما سيتطلب توسعا مستقبليا 
لعمليات البوتيك، مبا في ذلك 
فتح مزيد من مح���الت  »فان 
كليف أند أربلز« في املجمعات 
التجارية املزمع افتتاحها، وفي 

الفاخرة  الس���اعات  حض���ور 
واملجوهرات الراقية في أسواق 
الكويت من خالل توفير أسلوب 
حياة مميز لزبائنها وليس مجرد 

منتجات.
وتعتزم مؤسسة حسني مراد 
بهبهاني جعل دار املجوهرات 

عاملي من الرقي ولوجود قطع 
نادرة وجدت خصيصا مبناسبة 
االفتتاح، متمنيا لهم دوام التقدم 

والتوفيق.
أنشئت مؤسسة حسني مراد 
بهبهان���ي ع���ام 2009 ومتتلك 
املتمثلة في توس���يع  رؤيتها 

لميس بالل
ف���ان كليف  افتتح���ت دار 
أند أربلز مع ش���ريكها احمللي 
مؤسسة حسني مراد بهبهاني 
متجرا جدي���دا لها في الكويت 
ضمن مجم���ع الصاحلية الذي 
ضم أح���دث اإلبداعات وأجمل 
املجموعات من باريس بحضور 
الرئي���س، والرئيس التنفيذي 
ملؤسس���ة دار ف���ان كليف أند 
أربلز للمجوهرات والساعات 
الراقية والفخمة ستانيسالس 
دو كويرسايز واملدير التنفيذي 
ملؤسسة حسني مراد بهبهاني 
حس���ني مراد بهبهاني وأحمد 

بهبهاني.
حيث أثنى حسني مراد بهبهاني 
على احلضور واإلقبال في اليوم 
األول لالفتتاح بس���بب أهمية 
املاركة التي تختلف اختالفا تاما 
عما يتوافر في السوق الكويتي 
لتميز املجوهرات والتصاميم 
املعروضة، خصوصا بحضور 
رئيس حترير مجلة »اليقظة« 
ورئيس جمعي���ة الصحافيني 
البنك  إدارة  ورئيس مجل���س 
األهلي أحمد يوس���ف بهبهاني 
الذي أثرى بحضوره االفتتاح، 
حيث أش���اد أحم���د بهبهاني 
باملعروضات التي تصل ملستوى 

مطعم وكافيه إيكيا يحتفل بمهرجان المأكوالت السويدية »الشباب والرياضة« تكّرم المشاركين في »البالي ستيشن«
احتفاال بإطالق كتالوج منتجاتها اجلديد و»األكروبول« و»القدم الخماسية«

للعام 2011 أطلق مطعم وكافيه ايكيا مهرجان 
املأكوالت السويدية ملدة أسبوعني حيث 
س���يقدم لزوار وزبائن املطعم مجموعة 
مختارة من أش���هى األطباق الس���ويدية 
الشهيرة والتي تضم خمسة أطباق عريقة 
يحبها ذواقة الطعم الفريد وهي طبق بيتي 
بانا، روالت امللفوف احملش���ية، كاسرول 
البطاطا وكرات اللحم، األرز الس���ويدي 
بثمار البحر وكاس���رول سمك السلمون. 
وس���يتمكن محبو نكهة الطعام في ايكيا 
خالل أيام املهرجان الس���ويدي من األحد 
للخميس أن يستمتعوا باختياراتهم من 
هذه األطباق بأسعار خاصة ومنخفضة.

وحول مهرجان األطب���اق واملأكوالت 
السويدية التقليدية يقول مدير األطعمة 
واملشروبات في مطعم ايكيا برمي شاه: »ان 
هذا املهرجان املمتع هو تأكيد على سعينا 
الى أن نكون جزءا من احلياة اليومية لكثير 
من الناس، وهي الفلسفة التي تعمل عليها 
ايكيا س���واء في معرضها أو مطعمها. ان 
تنوع األطباق السويدية توفر لكل زائر ما 
يشتهيه ويحبه مما يجعل جتربة الطعام 
في مطعم ايكيا حلظات طيبة وسعيدة، إن 
ما نقدمه من التميز والتنوع في املأكوالت 
السويدية يجعلنا املطعم الوحيد في الكويت 
الذي يقدم نكهات الطعام السويدية على 

اختالفها وتعددها«.
ويؤكد مهرجان املأكوالت الس���ويدية 
عل���ى التزام ايكيا الدائ���م بتقدمي التميز 
أيضا في كل ما توفره لزبائنها وزوارها 

على الدوام.
ويلتزم مطعم وكافي���ه ايكيا بأفضل 
معايير اجلودة العاملية مع التركيز على 
تقدمي ثقافة الطعام والطهي لدى الشعوب 
بش���كل نوعي وغني م���ع احلرص على 
استخدام اللحم احلالل وعلى طهي وحتضير 
جميع األطب���اق دون أي دهون أو زيوت 
مشبعة مما يجعلها وجبات صحية تساعد 
زوارنا على التحكم مبستوى الكولسترول 
في طعامهم، وزيادة على ذلك يقدم مطعم 
وكافيه ايكيا أيضا إفطارا سويديا بأسعار 
خاصة ومخفضة تستحق االستفادة منها 
واالستمتاع بوجباتها، ولتعزيز اهتمامها 
براحة زواره وزبائنه يقدم مطعم وكافيه 
 Resto Lounge ايكيا في قاعة االستراحة

.Wi Fi خدمة االنترنت بطريقة

الش���باب  اقام قطاع 
العامة للشباب  بالهيئة 
والرياض���ة جمل���ة من 
االنش���طة واملنافس���ات 
الرياضية مبركز شباب 
الدعية حيث اقيمت بطولة 
ال� »البالي استيش���ن« 
املفتوحة مبش���اركة 64 
فريقا عضوا من اعضاء 
مراكز الشباب الى جانب 
بطولة االكروبول مبشاركة 
24 عض���وا وبطولة كرة 
القدم اخلماسية مبشاركة 

80 عضوا.
وفي ختام االنشطة مت 
توزيع اجلوائز وامليداليات 
عل���ى الفائزي���ن الثالثة 
االوائل م���ن كل بطولة 
حتفيزا وتش���جيعا لهم 
ولزمالئهم املشاركني على 
املزيد م���ن اجلهود  بذل 
والتدريب لتحقيق افضل 

النتائج.
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