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»بوتيك« تطرح أحدث منتجات
 »راكون« للعناية بالشعر

الشيف انديكا حصد 7 ميداليات
في مسابقة فن الطهو الدولية بلوكسمبورغ

»الريم« احتفلت مع زمالئها 
في الفصل بروضة األحمدي

حصد نائب رئيس 
الطهاة في كراون بالزا 
الشيف انديكا دي سيلفا 
7 ميداليات في مسابقة 
املباش���ر  الطهو  ف���ن 
 EXPOGAST _ الدولي
 VILLEROY & BOCH
 CULINARY WORLD
CUP 2010 والتي أقيمت 
في لوكس���مبورغ من 
 Societe des تنظي���م
 Faires Internationales
 de Luxembourg
 Valet ب���ن  بالتعاون 
Club Luxembourg وهي 
رابطة عاملية للطهاة و 
 Amitie Gastronomiqu
Francois Vatel والتي 
إلى 24  أقيمت من 20 
نوفمبر 2010 في مركز 
مع���ارض ومؤمترات 
 – لوكس���مبورغ 

كيرتشبرغ.
اجلدي���ر بالذكر ان 
ه���ذا احل���دث يعتبر 

الثان���ي في ترتيبه على العالم في مس���ابقات فن 
الطه���و، 25 فريقا وطنيا، 10 فرق عس���كرية، 10 
فرق وطنية للمبتدئن، ومجموعة فرق جماعية، 

الطهاة  ومجموعة من 
ش���اركوا منفردي���ن، 
بالتنافس فيما بينهم 

للفوز بهذه املسابقة.
وعبر الشيف انديكا 
عن سعادته بهذا الفوز 
العظي���م كونه ميثل 
الكويت،  كراون بالزا 
ومجم���وع ما حصده 
هو: ميدالي���ة ذهبية، 
ميداليت���ان فضيتان 
و4 ميداليات برونزية، 
وهي ليست املرة األولى، 
حيث حصد انديكا عام 
2004 ميدالية ذهبية 
وفضية وبرونزية في 
 IKA Food Olympia
في املاني���ا، وميدالية 
فضي���ة في مس���ابقة 
الطهو في سنغافورة 
ع���ام 2004. اجلدي���ر 
بالذك���ر ان انديكا ذو 
خب��رة 14 عاما في مجال 
فن الط�����بخ من عدة 
ب������لدان حيث عمل في 
ال�����عديد من الفنادق في دبي وسنغافورة وانضم 
ال�����ى كراون بالزا منذ عام 2008، وبكل فخر يقدم 

هذا الفوز الى زمالئه في كراون بالزا.

الشيف انديكا دي سيلفا

وضع وصالت الشعر إلحدى العارضات

كرستي نعمة زوكس

رمي ماضي الهاجري

رمي مع زمالئها في صورة تذكارية

فريق عمل البوتيك في استقبال الضيوف

من منتجات »راكون« للعناية بالشعر

نائب املدير العام بيڤرلي

التوسع فيما بعد بشكل اكبر 
ليضم مجموعة واس���عة من 
الصالون���ات التي تلبي طلب 

وذوق جميع الزبائن.

لصبغ شعرها.
وأشار ش���عبان الى انه مت 
ط���رح املنتج ف���ي 15 صالونا 
الكويت وانه س���يتم  داخ���ل 

ندى أبونصر
طرحت شركة بوتيك الوكيل 
احلصري لش���ركة راكون في 
الكويت منتجاتها اجلديدة من 
وصالت لشعر مستعار طبيعي 
واصطناعي بعدة ألوان والتي 
يتم تركيبها مبدة ال تتجاوز 
ال� 45 دقيقة وتستمر ملدة 3 

أشهر من دون صيانة.
واكد مدير املبيعات واملدير 
الفني في شركة بوتيك حسن 
شعبان خالل حفل افتتاح طرح 
املنتجات في فندق موڤنبيك 
البدع ان ش���ركة راكون هي 
الش���ركة الوحيدة التي لديها 
جميع ألوان الشعر املستعار 
البوند  والتي تركب بطريقة 
ولديها ماسكات وشامبوهات 
خاصة يتم استعمالها للشعر 
املستعار والذي ال يؤذي جلد 
ال���رأس وميك���ن للزبونة ان 
تركبه وتق���وم بدمج العديد 
من األلوان من دون ان تضطر 

لم تك���ن مجرد 
طفلة حينما اصرت 
الرمي )رمي ماضي 
الهاجري( على نشر 
الصورة اجلماعية 
لزمالئه���ا بالفصل 
وهم في العمر االول 
من رياض االطفال 
في الفصل 1 / 2 في 

روضة االحمدي.
ه���ذه  وتب���ن 
الصورة الطفلة رمي 
الهاجري وزمالءها 
بالفص���ل والت���ي 
عدس���ة  التقطتها 
الروضة بإش���راف 
املعلمات الفاضالت 
الفص���ل ومنا  في 
ومن ابنتهم رمي كل 

الشكر والعرفان.

»سيرتينا دي إس فيرست ليدي« 
مظهر رياضي في ثوب وردي

كرستي أطفأت شمعتها السادسة

احتفلت كرستي نعمة زوكس بعيد ميالدها السادس وسط فرحة 
االهل واالصدقاء الذين ش���اركوا كرس���تي فرحتها ومتنوا لها حياة 
سعيدة في كنف والديها، ووعدت كرستي والديها بالتفوق الدراسي 

وحتقيق طموحاتها وآمالهما.

كم هي نشيطة ومستقلة وتعشق االستكشاف، إنها املرأة العصرية 
التي تتميز بالثراء وبأس����رها للعقول. فهي على اتصال مس����تمر 
بالوقت وتتميز بالطابع الرياضي س����واء باخل����ارج أو باللحظات 
الهادئة بالداخل، وس����واء كانت وحدها أو مشغولة مع أصدقائها. 
 Certina DS First Ladyحتتفي ساعة سيرتينا دي إس فيرست ليدي
اجلديدة بهذه األنوثة املتحررة من خالل كرونوجراف رياضي رائع 
الشكل يتميز بلمسة دافئة وبلونه الوردي الذي يجمع بن السحر 
والتعبير بنس����ب مثالية. إنها عصرية بصورة ال تقاوم كما تتميز 
بطابعها الكالس����يكي وبالس����يراميك األس����ود املتأللئ على كل من 
القرص ورأس تاج التدوير. األصالة والولع املغلف باللون الوردي 
في طراز واحد فريد س����يروق كثيرا للمرأة العصرية الديناميكية. 
طاملا استمدت س����يرتينا Certina جزءا كبيرا من وحيها من جوهر 
األنوثة. منذ العام 1888، ظلت طرازاتها النسائية العديدة على صلة 
قوية بتيارات اجلمال العصري����ة لتطأ أرضا جديدة مميزة في كل 
مرة. تؤكد ساعة دي إس فيرست ليدي DS First Lady اجلديدة على 
هذا التقليد الهام والذي يعتبر مبدأ أساسيا عند العالمة التجارية 
الشهيرة لتتماش����ى بذلك مع أحدث االجتاهات وأكثرها إثارة. إنها 
ديناميكي����ة وأنيقة ومتحررة ومليئة بالس����حر واألناقة. وتعكس 
دي إس فيرس����ت ليدي DS First Lady ش����خصيتها الش����غوفة من 
خالل أس����لوب رياضي كالسيكي. وألنها لطيفة وحاسمة في نفس 
الوقت، تأسر هذه الس����اعة األبصار بجمعها بن األصالة وعناصر 
التصميم املتناقضة التي تتماشى مع أحدث املوضات. تأتي العلبة 
احلافظة الوردية الالمعة املصنوعة من االس����تينلس ستيل عيار 
316L مزودة بقرص مسنن مطلي بالسيراميك مع أرقام بيضاء على 
خلفية سوداء متيز زيادات اخلمس دقائق. يزدان رأس تاج التدوير 
بلمسة إضافية من السيراميك الالمع من أجل ملسة عصرية تتميز 
بالق����وة البصرية واألصالة الفنية. تعزز ع����دادات الكرونوجراف 
وحوافها الوردية الرقيقة من الطابع الرياضي والفني لهذه الساعة 
اجلديدة في الوقت الذي حتافظ فيه على أنوثتها في تركيب يجمع 
بن العقارب الوردية ومؤشرات الساعات ال� 12 ذات الشكل الهرمي 
حول امليناء ذي اخللفية الس����وداء. تشع العلبة احلافظة الوردية 
بالطابع الرياضي من خالل أزرار تنش����يط الكرونوجراف الكبيرة 
التي جتاور تاج تدوي����ر مركزي محمي وقرون مصقولة تقود إلى 
حزام مطاطي أسود مزود بإبزمي على شكل فراشة. اإلحساس العام 
لس����اعة دي إس فيرست ليدي DS First Ladyاجلديدة هو إحساس 
بالتناس����ق االس����تثنائي والتصميم الذي ال يقبل املساومة والذي 
يتميز باألسلوب الرياضي األنيق والديناميكي واجلرئ واألنثوي 
في نفس الوقت من خالل ملس����ة خطر في ردائه األسود والوردي. 
تأتي الساعة بالطبع مزودة بنظام حماية سيرتينا Certina الشهير 
دي إس DS First امل����زدوج وبكريس����تال ياقوتي وتقاوم املاء حتى 
عمق 100 متر. كما يتوافر طراز بثالثة عقارب مع عداد ثوان صغيرة 
عند موضع الساعة السادسة ملظهر يجمع بن األصالة واألناقة، كما 
ميك����ن احلصول على إصدار الكرونوجراف مبيناء أبيض وعقارب 

ومؤشرات وردية وحزام مطاطي أبيض.

)متين غوزال(املدير الفني حسن شعبان

عبدالعزيز البالول

أقيم على مسرح جامعة الخليج

»الوطنية لالتصاالت« راٍع ذهبي للعرض المسرحي للفنان اللبناني نمر أبونصار

الوطنية لالتص���االت، جتاريا، في  انطلقت 
عام 1999 كأول ش���ركة نقال تعود ملكيتها الى 
القطاع اخلاص في الكويت، وفي مارس 2007، 
استحوذت شركة كيوتل القطرية على نسبة %51 
من أسهم الوطنية من شركة املشاريع القابضة 

)كيبكو(.
ان »الوطنية« تعنى بعمالئها وتهدف دائما الى 
توفير خدمات ومنتجات نقال ممتازة من شأنها 
ان تضفي قيمة حقيقية على استخدامات العمالء 
للنقال. ولقد لعبت »الوطنية« دورا محوريا في 

زيادة نسبة االختراق في سوق النقال في الكويت 
لتتخطى هذه النسبة 93%. كما شهدت الشركة 
منوا نوعيا وسريعا من خالل استحواذات فازت 
بها وتوسعات في منطقة الشرق األوسط وشمال 
افريقيا وآسيا. وتتمتع »الوطنية« بعمليات في 
كل من الكويت، الس���عودية، املالديف، اجلزائر، 

تونس وفي فلسطن. 
 ،www.wataniya.com ملزيد من املعلوم���ات
الرجاء زيارة موق���ع الوطنية لالتصاالت على 

اإلنترنت.

العمالء مع االتصاالت.
ومبوج���ب ه���ذه اخلدم���ة، 
يستطيع العمالء االختيار من بن 
ثالث باقات للدفع، وتبعا للباقة 
املختارة سوف يتمتع العمالء ب� 
150 أو 200 دقيقة من املكاملات، هذا 
باالضافة الى 30 دقيقة مجانية 
من املكاملات الدولية في كل شهر 
الى بلدان تتضمن كال من مصر، 
اململكة العربية السعودية، الفلبن، 
ايران، الهند، باكستان، سورية، 
بنغالدش، لبنان، الواليات املتحدة 
االميركية، اململكة املتحدة وايضا 

االردن.

نتيح الفرصة لعمالئنا بالترويح 
عن انفسهم في اجواء من املرح 

والسرور«.
الى ذلك، فإن فريق الوطنية 
لالتصاالت سوف يكون متواجدا 
خالل احلف���ل للترويج خلدمات 
الش���ركة للحضور، وتوفير كل 
مس���اعدة ممكنة ف���ي الرد على 
العمالء، كما سوف  استفسارات 
يقدم الفريق تصورا آلخر عروض 
الوطنية منها باقة الدفع اخلاصة 
باملكامل���ات Intouch وهي مزيج 
من الدقائ���ق للمخابرات احمللية 
والدولية، كفيلة بتعزيز خبرات 

والتكنولوجيا »GUST« بحضور 
جمهور كثيف من محبي هذا النوع 
من الفنون. وفي معرض حديثه 
الوطنية لهذا احلدث  عن رعاية 
ق���ال مدير العالق���ات العامة في 
الوطنية لالتصاالت عبدالعزيز 
البالول: »اننا سعداء وفخورون 
بأن نقدم رعايتن���ا لهذا احلدث 
املمتع واملسلي في آن، وسعيدون 
مبشاركة عمالئنا اوقاتا مسلية، 
ان مثل هذه العروض الكوميدية 
قليلة ف���ي الكويت، لذلك متلؤنا 
احلماسة بأن نكون الراعي الذهبي 
لهذا العرض الفريد من نوعه وبأن 

حرص���ا منه���ا عل���ى ترفيه 
عمالئها واضفاء املرح واحلماسة 
عل���ى حياتهم، قدم���ت الوطنية 
الذهبية  لالتص���االت رعايته���ا 
للعرض الكوميدي للفنان اللبناني 
منر ابونصار، والذي اقيم مساء 
امس على مسرح جامعة اخلليج 

حول »الوطنية لالتصاالت«


