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برنامج تلفزيوني للرياضة للجميع بدءًا من ديسمبر

انطالق مهرجان البر ولوازم العائلة في »تعاونية النسيم«

تشكيلة متميزة لخريف وشتاء 2010 من G-Star Raw في »األڤنيوز«

»شيراتون« و»فوربوينتس شيراتون« يشاركان في أسبوع ستاروود للبيئة والصحة

»كوستا ديل سول« يكّرم 
موظفيه المتميزين

كرمت ادارة فندق »كوس���تا 
ديل سول« ممثلة في املدير العام 
رش���يد هالل عددا من موظفيها 
جلهوده���م وكفاءتهم في العمل 
وذلك عن األشهر الثالثة املاضية، 
وقد مت توزيع مكافآت معنوية 

ومادية.
ويعد هذا التكرمي مبنزلة عادة 
االدارة تشجيعا منها  تقوم بها 
ملوظفيها وحتفي���زا لهم للعمل 

بجد ومثابرة.

للم����رة الثالثة عش����رة عل����ى التوالي، 
ش����ارك كل م����ن فندق ش����يراتون الكويت 
وفندق فوربوينتس شيراتون الكويت في 
أسبوع ستاروود السنوي للبيئة، الصحة، 

السالمة واألمن خالل الفترة من 23 وحتى 
29 اجلاري.

الهدف من إقامة هذا األس����بوع هو نشر 
التوعية عن أهمية السالمة، األمن والبيئة 

بني املوظفني أثناء عملهم اليومي. ونظمت 
أنشطة هذا األسبوع من قبل قسم الهندسة 
في الفندق برئاسة تيجندر اهلواليا، مدير 
ادارة قسم الهندسة، حيث تخلله العديد من 

األنشطة التي شارك فيها املوظفون كإقامة 
دورة تدريبية وورش����ة عمل عقدها قسم 
الهندسة، ناهيك عن مشاركة ادارة الفندق في 
زرع شجرة رمزية لتجسيد هذا األسبوع.

أطلق����ت محالت G-Star Raw مجموعة اخلريف والش����تاء التي تضم 
اختيارات واس����عة من مالبس اجلينز والدينيم التكميلية، لتمنح الرجال 
والنساء معا الفرصة للتميز بأناقة فريدة من نوعها، حيث تتراوح القصات 
بني العصرية مناصرة حياة املدن والكالسيكية مناشدة الفخامة. هذا وشهد 
اسبوع املوضة في نيويورك اروع ابداعات G-Star Raw واستمتع جميع 
املدعوين من النجوم بالتشكيلة الرائعة خلريف وشتاء 2010 التي متيزت 
بألوانها الزاهية منها األصفر املشرق واألزرق واألخضر التي زينت مجموعة 
الدينيم الداكنة، وأخيرا عكس����ت لوحة فني����ة من االبداع للمدعوين. منذ 
نشأتها، انفردت املاركة العاملية G-Star Raw بتصميم أفخم أنواع الدينيم 
ومتكنت بنجاح من تقدميه كمنتج ذي طابع راق وأصيل في عالم املوضة 
 Raw فتكون اليوم هي املاركة األولى، وتتصدر النجاح مع تشكيلة الدينيم
Essentials التي ال تفارقها اجلودة في جميع تفاصيلها. وتتميز مجموعة 
 Raw Essentials :النس����ائية والرجالي����ة بأربع فئات منه����ا G-Star Raw
وتشكيلة الدينيم العصرية Correct Line والقصة اجلديدة للمرأة األنيقة 
Low T وأخيرا تشكيلة Elwood التي تتميز باجلينز املعتق املستوحى من 

مبدأ G-Star Raw التاريخي في صناعة الدينيم.

تعتزم الهيئة العامة للش����باب والرياضة إعداد 
وتقدمي سلسلة حلقات تلفزيونية توعوية عن مفهوم 
الرياضة للجميع، وذلك بالتنسيق مع قناة الشباب 

والرياضة )الثالثة الرياضية( تلفزيون الكويت.
وتتن����اول هذه احللقات نش����ر وتعميق مفهوم 
وفلسفة الرياضة للجميع، والتي من شأنها مساعدة 
وإرشاد املمارسني لها على كيفية تنمية عناصر اللياقة 
البدنية، لتتناسب مع طبيعة اجلنس والسن وذلك 
ملعاجلة اآلثار السلبية الناجتة عن احتماالت الوزن 
الزائد لطبيعة احلياة العصرية الس����ريعة، وكذلك 
للمحافظة على الصحة عن طريق التوازن الغذائي 

والنفسي واالشباع االجتماعي والنشاط احلركي.
ونظرا للتزاي����د الواضح من أفراد املجتمع على 
االقبال ملمارس����ة الرياضة كجزء أساسي من صحة 
اإلنسان وس����المته، ومن هذا املنطلق وحرصا من 
الهيئة العامة للشباب والرياضة على مسايرة العالم 
املتحضر فإنها تولي برامج الرياضة للجميع اهتماما 
خاصا من خالل دعمها ماديا ومعنويا وتوفير جميع 

الوسائل والسبل التي من شأنها الرقي بها.
وقد بدأت الهيئة العامة للشباب والرياضة أولى 
خطواتها الفعلية بعقد اجتماع حتضيري في حضور 
مدير إدارة ش����ؤون اإلعالم والنشر توفيق العيد، 
ومدير إدارة الرياضة للجميع داود الداود، للتنسيق 
والتعاون مع وزارة اإلعالم ممثلة مبدير إدارة اإلنتاج 
بالقناة الثالثة بدر حسن، وكذلك مع مساعد عميد 
القبول والتسجيل لالرشاد األكادميي بالهيئة العامة 

للتعليم التطبيقي والتدريب د.رباح النجادة.
وقد مت خالل االجتماع مناقش����ة املادة اإلعالمية 
املوجهة جلميع أفراد املجتمع من اجلنسني، والتي 
ستكون على شكل لقاءات حوارية وتقارير ميدانية 
باألسلوب التش����ويقي اجلذاب واملتنوع واملناسب 
جلميع األعمار، على ان يتم وضع التصورات واألفكار 
التي حتدد اخليارات املتاحة آللية العمل لتنفيذ هذه 
احللقات متهيدا لبداية إذاعتها في شهر ديسمبر 2010، 
وفق خطة عمل وبرنامج زمني يتم تنفيذه ملدة ساعة 

واحدة اسبوعيا على مدار ثالثة أشهر.

محمد راتب
اعلن رئيس احتاد اجلمعيات التعاونية ورئيس 
جمعية النسيم التعاونية د.حسني الدويهيس عن 
افتتاح مهرجان البر ولوازم العائلة بحضور سالم 
الرش����يدي رئيس اللجنة االجتماعية واحمد طالب 
املال رئيس جلنة الفروع املستثمرة وفالح الرجعان 
املدير العام، مشيرا الى ان هذا املهرجان ينظم سنويا 
لتغطية كل احتياجات ولوازم البر في موسم طلعات 
البر. وأكد الدويهيس ان مستلزمات البر وما يحتاجه 
املستهلك من لوازم العائلة متوافرة باسعار تنافسية 
حيث مت تخفيض اسعارها لتتناسب مع اجلميع كما 

وفرنا كميات كبيرة وليس حتى نفاد الكمية.
واوضح الدويهيس ان هذا املهرجان عليه اقبال 
كبير كل عام في موسم البر وهذا ما ملسناه من قبل 

التواجد الكثيف من رواد البر.
كما اوضح الدويهيس ان مجلس االدارة ال يألو 
جهدا في تنظيم املهرجانات التسويقية على جميع 
السلع الغذائية واالستهالكية، مشيرا الى انه قد مت 
أخيرا افتتاح املهرجان التسويقي الكبير لشهر اكتوبر 
والذي ضم العديد من السلع الغذائية واالستهالكية 
واملنظفات باسعار مخفضة، واوضح ان مجلس االدارة 
وض����ع خطة عمل ضمن برنامج عمل واضح يهدف 
الى اقامة مهرجان تسويقي كل شهر يشمل العديد 

من التخفيضات على السلع األساسية واالستهالكية 
والتي يس����تفيد منها املس����تهلك ونحن مستمرون 
في مواجهة أي ارتفاع لألس����عار بعمل املهرجانات 

التسويقية.
كما اوضح الدويهيس ان التخفيضات التي تطول 
الس����لع التي مت تخفيضها في املهرجانات أتت على 
خلفية مفاوضات بني مجلس االدارة والشركات املعنية 
بهدف تخفيض اس����عار س����لعها القامة املهرجانات 
التسويقية كما كشف عن مهرجان مسك اخلتام والذي 

ستنظمه اجلمعية في نهاية العام احلالي.
وعن االنشطة االنشائية قال الدويهيس ان اجلمعية 
مقبلة على االنتهاء من مشروع سوق النعيم املركزي 
مبس����احة 2500م2 وهو اآلن ف����ي مراحله النهائية 
وسيفتح للجمهور وبشكل دائم خالل األيام املقبلة، 
اما عن سوق القصر اجلديد فقال انه من املتوقع ان 

يتم افتتاحه خالل عدة اشهر من اآلن.
وقال الدويهيس ان اجلمعية بدأت بعمل مظالت 
ملواقف السيارات لسوق النعيم وسوق القصر وحاليا 

هي في مراحلها األولى.
واختتم الدويهيس بأن هذه املشاريع كلها سيكون 
لها األثر اجليد على املواطن����ني واملقيمني من رواد 
جمعية النسيم التعاونية واألسواق املركزية واالفرع 

التابعة لها.

لقطة تذكارية للمشاركني في االجتماع التحضيري

د.حسني الدويهيس يفتتح مهرجان »البر ولوازم العائلة« في جمعية النسيم

موديالت رائعة للشباب

G-Star Raw أرقى املوديالت من

تشكيلة شتاء متميزة

فريق عمل G-Star Raw في استقبال احلضور

فريق شيراتون وفوربوينتس شيراتون الكويت يشارك في زراعة األشجار

رشيد هالل مع املوظفني املكرمني لتميزهم خالل األشهر الثالثة املاضية

جانب من االجتماع لطرح الرؤى واألفكار حول البرنامج

الدويهيس يتفقد أقسام اجلمعية ويطلع على املعروضات

G-Star Raw محمد ماهر(متعة التسوق في( 


