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جاسم العتيبي

العتيبي متوسطا املشاركني في الدورة في لقطة تذكارية بنادي بوبيان

نقابة »صناعة الكيماويات البترولية« تكّرم أبطال دورة الهاجري

»Silver Cross« أحدث األفكار لعربات األطفال في »مذركير« من
بإمكانية دفعها من اجلهتني، أي مبواجهة 

أمامية أو خلفية.
وحتدث مدير إدارة مذركير في الشرق 
األوسط س����تيوارت ديكرسون مبناسبة 
إطالق مجموعة عربات اليد وعربات الدفع 
م����ن »Silver Cross Surf« قائ����ال: »بصفتنا 
املورد احلصري لعرب����ة Silver Cross في 
الشرق األوسط، فقد أظهرنا ثقتنا واحترامنا 
الراس����خ للمنتجات اخلاصة باألطفال من 
Silver Cross. وإضاف����ة عربة »Surf« تعزز 
التزام مذركير كأكبر جهة موثوقة في قطاع 
مبيعات التجزئة ملنتجات األطفال بأفضل 
 »Silver Cross Surf« األسعار. تتوافر عربة
حصريا لدى محالت مذركير، وتضم عدة 
 »Surf Carrycot« خيارات إضافية، مثل موديل
 ،»Ventura Car Seat« سهلة احلمل، وموديل
والذي ميكن حتويله إلى أي شكل مرغوب 
مالئم في مجال أنظمة السفر وبشكل يضمن 
األمان والراحة للطفل خالل مختلف مراحل 

السفر أيضا. 

كما زودت العربة بإكسسوارات إضافية، 
مثل الغطاء اخلارجي مع بطانة محشوة قابلة 
للنزع، وغطاء مخفي للرأس واملظلة ومئزر 
 »Silver Cross Surf« للحماية، وتتمتع عربة

وهيكلها مصنوع من األملنيوم اخلفيف، وال 
يتجاوز وزن����ه 7.5 كغ. ومتنحها قابليتها 
للطي مرون����ة عالية مما يجعل منها عربة 

الدفع املثالية.

تواصل مذركير، الشركة العاملية األولى 
في قطاع مبيعات لوازم األطفال بالتجزئة، 
تقدمي االبتكارات واألفكار الرائدة مع إطالق 
 .»Silver Cross Surf« عربة األطفال موديل
وتعتبر هذه العربة ابتكارا حصريا تقدمه 
مذركير في الشرق األوسط، ويأتي كمفهوم 
جدي����د في تصميم عربات الدفع من إحدى 
أشهر العالمات التجارية ملنتجات األطفال في 
العالم، والتي متتد خبرتها منذ عام 1877. 
حيث أحدثت Silver Cross نقلة نوعية مميزة 
بتقدمي عربة األطفال اجلديدة. فقد صممت 
عربة األطفال »Surf« لألهل الذين تستهويهم 
الرفاهية في احلياة، وهي عربة عملية قابلة 
للطي وميكن إضاف����ة مهد محمول ومقعد 
س����يارة اليها خاصة خالل سنوات الطفل 
األول����ى. كما ميكن حتويلها إلى عربة دفع 
مسطحة تالئم الطفل خالل سنوات منوه. 
وتتميز عربة »Silver Cross Surf« بسهولة 
حركتها في أي مكان، وهي مزودة بعجالت 
مقاومة للعطل، وقادرة على حتمل الصدمات. 

اختتمت نقابة شركة صناعة الكيماويات 
البترولية دورة في كرة القدم بني العاملني 
حتت عنوان »بطولة املرحوم النقابي راجح 
العصفور الهاجري لكرة القدم بنادي بوبيان 
 PIC والتي فاز فيه���ا باملركز األول فريق
يونايتد، فيما حصل فريق التشغيل »ب« 

على املركز الثاني في البطولة.
وأك���د رئي���س نقابة ش���ركة صناعة 

الكيماويات البترولية جاسم العتيبي انه 
جرت العادة في النقابة على إقامة دورات 
رياضية سنويا حتمل أس���ماء النقابيني 
الذي���ن توفوا تخلي���دا لذكراهم وتكرميا 
جلهودهم التي بذلوها خالل فترة عملهم 

داخل النقابة.
وأوضح العتيبي ان هذه الدورة تقام 
بهدف التعارف وتوطيد أواصر التواصل 

بني املوظف���ني واألعضاء اجلدد فيها، وان 
هذه الدورات تكرمي للنقابيني أمثال املرحوم 
راج���ح العصفور الذين خدم���وا القطاع 

والنقابات.
وأشار العتيبي الى وجود دورات سنوية 
خالل الفترة املقبلة بأسماء النقابيني الذين 
كانوا يعملون في النقابة، وهذا أقل تقدير 

ميكن تقدميه لهؤالء الرجال املخلصني.

عيد األضحى في شاطئ النخيل.. غير

مبناسبة حلول عيد األضحى 
املبارك، أنتم مدعوون لإلقامة في 
فندق منتجع شاطئ النخيل حيث 
األجنحة احلديث����ة ذات الرفاهية 
العيد  العالية لالستمتاع بأجواء 
املستمرة من 11 إلى 21 نوفمبر2010 
والتي تشمل عروض اإلقامة املميزة 
لتلبي جمي����ع االحتياجات وهي: 
جناح النخيل 1 )جناح بغرفة نوم 
مع غرفة جلوس وطعام واسعة( 
لشخصني بالغني وطفل، وجناح 
11 )جن����اح بغرفتي نوم  النخيل 
مع غرفة جلوس وطعام واسعة( 
ألربع����ة أش����خاص بالغني وطفل 
ش����امل لرس����وم اخلدمة، بوفيه 
اإلفطار، الغذاء أو العشاء في مطعم 

البامليري.
الع����رض فرصة  ومينحك����م 
لالس����تمتاع بأش����هى املأك����والت 
الت����ي يقدمه����ا مطعم  العاملي����ة 
البامليري الراقي بتشكيلة أطباق 
مميزة من حول العالم ابتداء من 
بوفيه السلطات واملقبالت العاملية 
الى األطباق الرئيس����ية املتنوعة 
والشهية وركن الباستا اإليطالية 
انتهاء بتشكيلة متنوعة من أشهى 
احللوي����ات الش����رقية والغربية. 
ولعش����اق املطب����خ املغربي، فإن 
مطعم وكافي����ه طاجني في فندق 
النخيل يقدم أشهى األطباق املغربية 
الش����هيرة كالكسكوس والطاجني 
وشوربة احلريرة وغيرها الكثير 
م����ن املأكوالت الغني����ة واألطباق 
اجلديدة املنوعة التي قد أضيفت الى 
قائمة الطعام مع نفحات الشيشة 
التقليدية في جو يأسركم برونق 

الطراز احلديث.
أما عش����اق املأكوالت البحرية 

فيمكنهم االستمتاع بأشهى وألذ 
املأكوالت البحرية بنكهة تقليدية 
كويتية وأجواء تراثية س����احرة 
وإطاللة مباشرة على مياه البحر 
حيث يقدم املطعم تشكيلة مختارة 
من أطباق ثم����ار البحر الطازجة 
أكث����ر األذواق تف����ردا  لترض����ي 

وخصوصية.
كما أعد مرك����ز رعاية األطفال 
ونادي النخيل للصغار في فندق 
النخيل برنامجا  ومنتجع شاطئ 
حافال لألحبة الصغار في منطقة 
األلعاب املخصصة لهم تشمل أنشطة 
متعددة شيقة ومسابقات مختلفة 
والرسم على الوجوه والشخصيات 
املفضلة له����م وغيرها الكثير مما 
يضفي مزيدا م����ن مالمح البهجة 

والسرور. وميكن لألسرة االستمتاع 
بالنادي الصحي األول في الكويت 
م����ن حيث التجهي����زات الداخلية 
املطورة من معدات وأجهزة حديثة 
باإلضافة الى اطاللته املميزة على 
شاطئ البحر وأحواض السباحة 
احملاطة بأشجار النخيل، وال ننسى 
اخلصومات والعروض املميزة على 
العالجات التي يقدمها األوركيد سبا 

لضمان الراحة واالسترخاء. 
فندق ومنتجع شاطئ النخيل 
يقع على شارع التعاون في منطقة 
س����لوى ويتميز بش����اطئ خاص 
وإطاللة مباشرة على البحر ويعتبر 
املنتجع اخلمس جنوم املميز في 
الكوي����ت للحجز:  داخل مدين����ة 
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