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مفاجآت العيد في »الشعب الترفيهي« و»مرح الندس و»سليل الجهراء«

معرض هيونداي لإللكترونيات في تعاونية سلوى

»سفير الدولية« تطلق »االجتماعات الصديقة للبيئة«

»بياجيه« تعرض مجموعة حصرية من المجوهرات الراقية في مجمع 360

أطلق����ت دار »بياجيه« مجموعة من 
مجوهراتها احلصرية الراقية في مجمع 
360 والتي تضم عددا من القطع النادرة 
باالضافة ال����ى عقد من اللؤلؤ واألملاس 

صنع خصيصا للسوق الكويتي.
وتصف »بياجيه« مجموعتها اجلديدة 
بالتوهج، والتطور مبهارة يدوية ال تصدق 
حيث عرضتها بطريقة مبهرة مصممة 
لعش����اق املجوهرات الراقية في منطقة 
الش����رق األوس����ط، وذلك بالتعاون مع 
شريك »بياجيه« مراد يوسف بهبهاني 
في بوتيكها في مركز الكويت التجاري 

360 في 9 و10 نوفمبر اجلاري.
وقد عرضت هذه الساعات واملجوهرات 
ذات التصميم الرائع التي حتمل توقيع 
دار »بياجيه« املش����هورة أمام حشد من 
املدعوين ملش����اهدتها ملدة محدودة من 
الوقت، وقد دمجت مجموعة املجوهرات 
الراقي����ة اخلاصة تصامي����م فريدة من 
مجموع����ات »بياجيه« املس����توحاة من 
Limelight Paris/ مواضيع محددة، فشملت

 Limelight ،Limelight Paradise ،New York
Jazz Party، مع االش����ارة الى ان بعض 
التصاميم املعروضة كانت فريدة  هذه 
من نوعها، ما جعل من هذه التش����كيلة 
بحد ذاتها تعبيرا حقيقيا للشكل الفني 
 Limelight والتكلف. استوحيت تصاميم
Paris/New York م����ن عاصمتي املوضة 
العامليتني، فحددت التصاميم واألشكال 
املميزة التي جمعت بني روح املدينة التي 
ال تقاوم واألنوثة الواضحة، وقد أشعلت 
مدينتا باريس ونيويورك خيال املبدعني 
ومواهب العاملني في الدار، لتجسد على 
نحو بليغ خبرة الدار في صناعة الساعات 

وصياغة املجوهرات.
التصاميم املخت����ارة من  وتش����كل 

مجموع����ة Limelight Paradiseجزءا من 
رواية اجلنة اآلسرة الفريدة التي شكلت 
مصدر إلهام للتصمي����م املتقزح اللون 
وس����يمفونية األلوان واألشكال لتؤلف 
مجوهرات وس����اعات رائعة، ومع أفكار 
مثل عالم االبحار، البحار الدافئة والزهور 
املدارية التي تأس����ر موضة املجوهرات 
الراقية املترفة ال يس����عنا اال ان نغلق 
أعيننا ونسمح ألنفس����نا بالتمايل مع 

تيارات املد واجلزر.
ومت اختي����ار تصامي����م فري����دة من 
اندمجت من  الس����اعات واملجوه����رات 
ف����ي   Limelight Jazz Party مجموع����ة
 Limelight نغمات اجلاز الساحرة، لتخّلف
Jazz تصاميم ماس����ية متألقة وأشكاال 
متكلفة تزين البشرة محيية الشغف الى 
املجوهرات الراقية في االيقاع واألسلوب 
املنعكس من خالل دار »بياجيه« بصورة 

حقيقية.
وفي يناير 2010، مت تدش����ني بوتيك 
»بياجيه« في املركز التجاري 360 وهو 
البوتيك الثاني ال����ذي يتم افتتاحه في 
الكوي����ت، بعد افتت����اح األول في مركز 
الصاحلية التجاري، ميتد هذا البوتيك 
على مساحة 115 مترا مربعا ويوفر لرواده 
جوا فريدا حيث يستطيع الزائر االستمتاع 

بتجربة تسوق راقية.
م����ع اكثر من 135 س����نة من الكفاءة 
التقنية في صناعة الس����اعات، تعتبر 
دار »بياجيه« من بني الدور السويسرية 
األصلية القليلة املتبقية التي تتقن التحكم 
بكل مراحل انتاجها، وهي تتميز بحضور 
فاعل في منطقة الش����رق األوسط منذ 
م����ا يربو على 30 عاما عبر ش����بكة من 
البوتيكات تضم 7 بوتيكات وأكثر من 

40 نقطة بيع.

مبهارات البيع العالية. وتسعى 
هيونداي الكترونيات دائما لكسب 
ثقة جميع أفراد العائلة، وتقدم 
عالمة بجزيل الشكر إلدارة جمعية 
سلوى التعاونية »لثقتهم الكبيرة 
في شركتنا وثقتهم الكبيرة في 
العاملية، وذلك  أجهزة هيونداي 
بتطلعنا أن نكون من املشاركني 
الفاعلني خللق سوق اإللكترونيات 
واألجهزة الكهربائية في اجلمعية، 

واهلل ولي التوفيق.

في خطوة تهدف ال����ى دعم األعداد املتزايدة من 
الشركات الراغبة في تبني املعايير الصديقة للبيئة 
في اجتماعاتها، أطلقت شركة »سفير الدولية إلدارة 
الفنادق« مبادرة جديدة طموحة حتمل عنوان »باقة 
االجتماعات اخلضراء« والتي تهدف الى حّث املشاركني 
في االجتماعات على إعادة استخدام األشياء وتعزيز 

وعيهم البيئي.
وتهدف مبادرة »االجتماعات الصديقة للبيئة« 
التي تع����د األولى من نوعها في الكويت، وتأتي في 
إطار التزام الشركة املتواصل جتاه حماية الطبيعة، 
الى تقليص البصمة الكربوني����ة، وتتمحور حول 
تقليص كميات النفاي����ات الناجمة عن االجتماعات 
عبر التدوير، وخفض اس����تهالك الطاقة واستخدام 

املنتجات الطبيعية فقط.
وبهذه املناسبة، قال هلموت ماكلبورغ، الرئيس 
التنفيذي لش����ركة »سفير الدولية إلدارة الفنادق«: 
»تشكل املسؤولية البيئية جزءا محوريا في أعمالنا، 
كما اننا ملتزمون جتاه املمارسات املستدامة والصديقة 
للبيئة، ويأتي هذا البرنام����ج كامتداد طبيعي لهذا 
االلتزام«. وأضاف: »تعد هذه املساهمة انعكاسا حقيقيا 
يؤكد على متيز أهدافنا الصديقة للبيئة، فنحن على 
قناعة بأهمية رد اجلميل للمجتمع، ولقاء كل باقة يتم 

حجزها من باقات »االجتماعات الصديقة للبيئة«، 
س����نتبرع بدينار كويتي لدعم جهود املؤسسة غير 
احلكومية الشهيرة »جرين غلوب«، وتتماشى باقات 
االجتماعات اجلديدة التي تقدم ممارس����ات صديقة 
للبيئة في كل جانب من جوانب االجتماع، مع أهمية 

املسؤولية االجتماعية التي نأخذها على عاتقنا«.
وكجزء من مفهوم صداقة البيئة في االجتماعات، 
تشمل الباقة قاعات اجتماعات نهارية، واستراحات 
لتناول القهوة الطبيعية، وصندوق خشبي للغذاء 
الطبيعي يضم اختيارات متنوعة، ومواد كتابة قابلة 
للتدوير، وجلسة تدليك مصغرة إلزالة التوتر على 
يد خبراء النادي الصحي خالل اس����تراحات تناول 

القهوة.
وس����تتميز أج����واء قاعة االجتماع����ات بالهدوء 
والس����كينة، تصاحبها املوس����يقى العذبة وعطور 
الورود الفواحة، وخالل فترات االستراحة، سيقوم 
خبراء العالج الطبيعي من النادي الصحي بتوفير 
متارين رياضية مل����دة 10 دقائق، من أجل التخلص 
م����ن التعب وإنعاش القدرة عل����ى التركيز، وميكن 
ايضا تخصيص الباقة وفقا ملتطلبات العمالء، وتبدأ 
أسعارها من 20 دينارا، إضافة الى 10% رسوم اخلدمة 

للشخص الواحد.

ووعد بأنه سيكون هناك عروض 
خاصة وحصرية ملعرض جمعية 
سلوى على مدار العام. كما أعلن 
عن »وجود فريق عمل متخصص 
للقيام بخدمة ما بعد البيع لضمان 
التوصي����ل والتركي����ب  س����رعة 
التي تعتبر من  وخدمة الصيانة 
أولى اهتماماتنا، ونؤكد حرصنا 
عل����ى تقدمي كل ما يرضي العميل 
ويس����عده في خدمة البيع وذلك 
بوجود فريق عمل مختص يتحلى 

إدارة  برعاية رئيس مجلس 
التعاوني����ة،  جمعي����ة س����لوى 
وبحضور أعضاء مجلس اإلدارة 
وعدد كبير من املساهمني، وأهالي 
املنطق����ة وجمي����ع املس����ؤولني 
والعامل����ني في جمعية س����لوى 
التعاوني����ة، باإلضافة الى مدير 
التس����ويق واملبيع����ات لوكالة 
هيون����داي إلكترونيات ش����ادي 
عالمة وفريق العمل املختص، مت 
بعون اهلل تعالى افتتاح معرض 
الكهربائية  هيونداي لألجه����زة 
واإللكترونيات في صالة العروض 
العلوي،  الطاب����ق  واملهرجانات 
وال����ذي يش����مل جمي����ع أجهزة 
هيونداي الكهربائية واإللكترونية. 
وصرح مدير التسويق واملبيعات 
شادي عالمة بأن »هدفنا في هذا 
املعرض هو املشاركة الفعالة في 
رفع مستوى اجلمعية اإلنتاجي 
وخلق س����وق كامل متكامل من 
األجهزة الكهربائية واإللكترونية 
وذلك لتلبي����ة احتياجات أهالي 
الكرام وتقدمي اخلدمات  املنطقة 
املميزة لهم على أكمل وجه، كذلك 
نود ان نؤكد جلميع أهالي املنطقة 
وجميع عمالء اجلمعية الكرام أن 
هيونداي إلكترونيات في اجلمعية 
تقدم أسعارا خاصة جدا، باإلضافة 
الى ضمان الكفالة ملدة س����نتني، 

عيد األضحى بفندق ومنتجع موڤنبيك البدع.. غير
يقدم فندق ومنتجع موڤنبيك البدع الكويت 
عروضا رائعة مبناسبة عيد األضحى املبارك، 
وتشمل تخفيضات كبيرة على أسعار الغرف، 
حيث ميكن االستمتاع بالغرف الرائعة املطلة 
على حمامات السباحة لقاء 67 دينارا فقط + 

15% ضريبة خدمة.
يشمل هذا العرض كذلك بوفيه إفطار مجاني، 
كما ميكنك من استعمال أي من حمامات السباحة 
ال� 5 املتواجدة بالفندق والنادي الصحي املجهز 
بأحدث اآلالت واملعدات الرياضية وكذلك نادي 
األطفال، ويسري العرض من 15 الى 25 نوفمبر 
اجلاري، كما ميكنك االحتف����ال انت وعائلتك 
بعيد األضحى املبارك واالستمتاع بالبوفيهات 
الغني����ة واملتنوعة التي يقدمه����ا مطعم بريز 
بفن����دق ومنتج����ع موڤنبيك الب����دع الكويت، 
وكذلك البوفيهات املتنوعة سواء على الغداء 
أو العشاء التي تش����مل أكالت بحرية، أطباقا 
عاملية، املشاوي، الس����لطات، تشكيلة واسعة 
من احللويات العربية، وكذلك موڤنبيك آيس 
كرمي الش����هير وكل هذا حتت أنغام املوسيقى 
التي تتماشى وهذه املناسبة السعيدة، ال ننسى 
كذلك النادي املخصص لألطفال املجهز باأللعاب 
وحتت إشراف مختصني لالعتناء بهم والسهر 

على راحتهم.
كل هذا فقط ب� 12.950 دينارا )تخضع األسعار 
ل� 10% رس����وم(، كما يقدم بوفيه الغداء ابتداء 
من الس����اعة 12:30 ظهرا حتى 4:30، والعشاء 

من 7 مساء وحتى منتصف الليل.
أما عروض »الس����با« فيمكنك االسترخاء 
وجتديد نش����اطك ب� »الس����با«، املكان األمثل 
للتخلص من اإلرهاق والتمتع مبظهر متجدد 
باس����تمرار، وتش����مل عروض عيد األضحى 
املبارك: »أمواج البحر« ومساجا سويديا ملدة 
50 دقيقة، باإلضافة الى عالج تالغو البحري 
ملدة 75 دقيقة مقاب����ل 39 دينارا فقط، »عالج 
زين«: اختر أي عالج لفرك اجلسد وتنعم بتدليك 
عميق لألنسجة، باإلضافة الى عالج للوجه من 
ايلميس لإلحساس بالراحة واالنتعاش، كل هذا 

مقابل 41 دينارا فقط.

صرح مدير العالقات العامة واألنشطة في 
الشركة املتحدة للترفيه والسياحة بأن منتزهات 
الشعب الترفيهي ومرح الند � الكويت وقرية 
99 سليل اجلهراء على استعداد تام الستقبال 
زوارها خالل اجازة عيد االضحى املبارك، كاشفا 
ع����ن حتضير العديد من املفاج����آت والفقرات 
الترفيهية خالل العطلة والتي ستضيف جوا 
من املرح واملتعة بني االطفال والكبار، واوضح 
ان من ضمن تلك الفقرات »املسابقات اجلوالة« 
والتي تقدم ألول مرة وه����ي عبارة عن تنقل 
مقدم املسابقات مبرافقة الشخصيات الكرتونية 
في مختلف ارجاء املنتزهات طيلة ايام العيد 
لتقدمي العديد من املسابقات املمتعة والشيقة 
وس����يوزع خاللها الكثير من اجلوائز القيمة، 

الفتا إلى ان منتزهات الشعب الترفيهي ومرح 
الند � الكويت وقرية 99 سليل اجلهراء ستتزين 
بأل����وان العيد والبالونات الضخمة مع وجود 
الكرنفال املوسيقي وال� »دي جي«. ونصح بزيارة 
املتحف الوحيد بالشرق االوسط والفريد من 
نوعه وهو متحف »صدق أو ال تصدق« العاملي، 
والذي يحوي العديد من املعلومات والنوادر 
التي مت جتميعها من جميع انحاء العالم حتت 
سقف واحد في منتزه الشعب الترفيهي فقط. 
اما بالنس����بة ملنتزه قرية 99 س����ليل اجلهراء 
فس����يبث من هناك تلفزيون الكويت برنامج 
العيد، كما س����يتم تقدمي العديد من املسابقات 
وتوزيع اجلوائز القيمة بوجود الفرق املوسيقية 
وال� »دي جي« والشخصيات الكرتونية، وكذلك 

س����يقوم منتزه مرح الند الكويت في منطقة 
الصباحية بالعديد من االنشطة املميزة التي 
ستتضمن تقدمي املسابقات واجلوائز بوجود 
االضاءات السمائية وزينة العيد والشخصيات 

الكرتونية احملببة لالطفال.
وبني ان مواعيد العمل الرسمية الستقبال 
اجلمهور خالل العيد ستكون من العاشرة صباحا 
وحتى الواحدة بعد منتص����ف الليل، متمنيا 
جلميع رواد املنتزهات قض����اء امتع االوقات 
العائلية هذا العيد، كما وعد باملزيد من املفاجآت 
السارة في االيام القادمة وخصوصا في فترة 
االعياد الوطني����ة 25 � 26 فبراير 2011 والتي 
ستكون مبناسبة مرور 50 عاما على االستقالل 

و20 عاما على التحرير.

العيد في منتزه الشعب مرح وترفيه

أشهى األطباق من موڤنبيك البدع

شادي عالمة في معرض هيونداي بجمعية سلوى التعاونية

مراد بهبهاني متوسطا فريق العمل في »بياجيه« مبجمع 360

بهبهاني يّطلع على بعض املعروضات

أرقى التصاميم من »PIAGET« في مجمع 360

»بياجيه«.. تعني الرقي دائما »بياجيه« تصاميم فريدة من الساعات واملجوهرات

أماكن خاصة ومتميزة لألطفال


