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لقطة تذكارية لفريق فندق ومنتجع شاطئ النخيل الفائز بالكأس ياسر وانتوبول وفخرية ووليد أثناء املؤمترميرنا حرب وزياد انطون

مشعل الشطي يسلم زياد انطون شهادة الشراكة

)كرم ذياب(مشعل الشطي وزياد انطون يتحدثان للحضور

»شاطئ النخيل« بطل الكويت في كرة القدم اخلماسية للفنادق

»شوكوالتة ألبينا« تنظم عرض أزياء عبايات مرايم في »فيال ألبينا« بدبي
ل����و رددنا أن القلب يعش����ق 
الشوكوالتة بالفطرة، فإننا بذلك 
ال نقول كالما شعريا فحسب، بل 
نؤكد على قيمتها للقلب في جسمنا، 
ولرمبا كان ذلك وراء احلب الشديد 
الذي حتمله النساء للشوكوالتة، 
واذا كان املتخصصون يقولون إن 
الشوكوالتة تطيل العمر ومتنح 
االحساس بالسعادة حيث تؤثر في 
املناطق املوجودة في املخ اخلاصة 
بتحريك وإثارة املشاعر واإلحساس 
بالرضا عن الذات، فإن ذلك يؤكد 
رؤية في����ال ألبينا دبي من خالل 
اس����تقبالها الراقي لعرض ازياء 
عبايات مرامي ملا حتمله املوضة 
بجمالها من إحس����اس بالسعادة 

والتميز للمرأة.
للشوكوالتة غرامها ومحبيها، 
فكيف اذا كانت من افخر االنواع 
التي ميك����ن للعينني ان تغمضا 
بينما تستمتع بذلك املذاق الذي 
حتول الى شغف باختيار اجود 
املكونات وافضل قطع الشوكوالتة 
الت����ي لم تع����د حتم����ل قيمتها 
كحلوى فق����ط. وفي فيال ألبينا، 
تتوقف الش����وكوالتة عن كونها 

قطعة تتناولها وأنت متر بقربها 
وكأنك تقوم بحركة اعتيادية هنا 
انك بحاجة للوقوف  ستكتشف 
كي تشعر بلحظاتها وهي تذوب 
في فمك. وألن اجلمال ال يقتصر 
على الطعم، فقد اضافت ڤيال البينا 
الى  في دبي، روعة الشوكوالتة 
تنظيمه����ا لع����رض ازياء خاص 
لعبايات مرامي وذلك في اش����هر 
بوتيك للش����وكوالتة من نوعه 

ليكون التواصل بني ازياء العبايات 
ونكهة الشوكوالتة اضافة اخرى 

لألنوثة واجلاذبية.
وفي افتتاحها ملتجرها الراقي 
فيال ألبينا فإنه����ا تؤكد بطريقة 
الداخل����ي املبدع����ة  التصمي����م 
والساحرة، وأسلوب العرض على 
أنها تعرض ملسات اغنى من احللي 
واملجوهرات باقترابها من جوهر 
األحاسيس ومالمستها احلواس 

بطريقة غنية وفريدة.
وتق����دم ش����وكوالتة ألبين����ا 
تشكيلة واسعة ولذيذة من أنواع 
الش����وكوالتة م����ع التركيز على 
جتهيزها لتناسب كافة املناسبات 
اخلاصة والعامة، وتقدمي الهدايا 
وترتيب الزهور املرافقة والتغليف 
اخلاص إضافة الى خدمات فريدة 
ونوعية كنقش األسماء واملناسبات 
على منتجاتها سواء كانت أعياد 

ميالد أو غيرها من املناسبات.
وتنتش����ر محالت شوكوالتة 
ألبينا في مدن ع����دة إضافة الى 
بيروت حيث افتتحت الشركة فرعا 
لها في مدينة الرياض في العام 
2006 لتنتقل بعدها الى جدة ومن 
ثم البحرين واإلمارات وصوال الى 
الكويت التي قدمت فيها تشكيلة 
غنية وفاتنة من أنواع وتصاميم 
التي ميكن  ونكهات الشوكوالتة 
صنعها وفق رغبة ومذاق الزبائن 
لتكون التعبير الش����خصي لهم 
كهدي����ة يقدمونها مل����ن يحبون 
وكهدية فاخرة لصفوة املجتمع 
القيمة  ممن يتذوقون ويدركون 

احلقيقية للشوكوالتة الفاخرة.

Limelight Jazz Party الجديدة نغمة الجاز الساحرة

إذا كان على مجموعات الساعات واملجوهرات 
أن تندمج في نغمات اجلاز الساحرة، فمجموعة 
Limelight Jazz Party اجلديدة ستشكل حتما 
قطعة موسيقية تنساب بسرعة صاعدة، محولة 
الس����اعات وتصاميم املجوهرات الى نغمات 

متأللئة آسرة.
ثالثة عوالم وثالثة انحناءات أمام املوسيقى 
التي شقت طريقها عبر الزمن دون أن تصيبها 
السنون العابرة بأذى. وكأننا ننسحر ببعض 
النغمات املعزوفة على البيانو واندفاع مغن 
متقد انفعاال ليمأل صوته الدافئ املكان بشكل 
يبعث على الوهن. ثم تتسارع درجة النغمات 

بش����كل تدريجي لتبلغ دقة منتظمة اإليقاع 
تشعل أرض املرقص.

أس����ود أم أبيض � يصور العقد واألقراط 
واخلامت نابضة باحلي����اة أحد أروع االدوات 
املوسيقية � البيانو � من خالل تعاقب احجار 
االسبنيل واملاس بتقطيع الباغيت. وتداعب 
املفاتيح املرصعة باملاس البشرة بلطف، محيطة 
مبيناء من العقيق اليماني لساعة حازت على 

تصميم خارج عن املألوف.
وتس����تمر االمسية بينما تتمايل تصاميم 
املجوه����رات املضيئ����ة وترق����ص على وقع 
النغمات اآلسرة. وترس����م االحجار الكرمية 

سبال اهليلجية متمازجة وبراقة فيما تعتلي 
املسرح الساعة السوار وهي تتألأل بشكل رائع 

إلى حد استثنائي.
بياجي����ه املرأة هي ام����رأة جذابة ال تقاوم 
ومغنية األوبرا األولى التي تضع وردة تستكن 
بلطف في جتويف عنقنا. لقد اختارت بريق 
املاس لتس����ليط الضوء على قوتها الساحرة 
فيما ترجمت صورة ملكة االزهار بأقراط وخامت 

يعطر البشرة بأريجه املسكر.
هذا وتقفل ابواب نادي اجلاز على صوت 
ايقاع اغاني البلوز الساحرة. وال تزال الليلة 

في بداياتها.

»شاطئ النخيل« بطل خماسية الفنادق
في انتص���ار رائع، احرز فريق 
فندق ومنتجع شاطئ النخيل بطولة 
فنادق الكوي���ت االولى لكرة القدم 
اخلماس���ية بعد فوزه في املباراة 
النهائية يوم االحد املوافق 5 ديسمبر 
2010 على فريق فندق هوليدي ان 
الساملية بنتيجة خمسة اهداف مقابل 
هدف واحد ليتوج بذلك فريق فندق 
النخيل بطال لكأس بطولة فنادق 
الكويت االولى لكرة القدم اخلماسية 
حيث مت تكرمي اعضاء الفريق الفائز 
بتق���دمي امليداليات الذهبية وكأس 
البطولة من قب���ل اللجنة املنظمة 
كما لقب الالعب احمد الدكروري من 
ضمن فريق فندق النخيل »بهداف 
البطولة« ولقب ايضا الالعب سعيد 
الصياد من الفريق نفسه »بأفضل 

العب« خالل املباراة النهائية.
وقدم املدير العام ربيع السخن 
وطاقم ادارة الفندق بهذه املناسبة 
الس���عيدة جزيل الشكر والتقدير 
جله���ود الالعبني مهنئ���ا لهم بهذا 
الرائع. كما اش���اد  الكبي���ر  الفوز 
الرفيع  الرياض���ي والفني  باالداء 
الذي قدمه العب���و الفريق وبروح 
التعاون التي سادت بينهم وبخالص 
االمتنان واجلهود الكبيرة التي قام 
بها مسؤولو واداريو اللجنة املنظمة 
والزمالء من الفنادق املشاركة لنجاح 

هذا احلدث الرياضي املميز.

»بيت الكريستال« يرتقي بدور األزياء 
إلى مستويات عالمية

لميس بالل
عقد مش����عل الش����طي امل����وزع املعتمد 
ل�»عناص����ر شواروفس����كي« ف����ي الكويت 
ومصمم األزياء اللبناني زياد أنطون مؤمترا 
صحافيا دعي اليه نخبة من املهتمني بصناعة 
األزياء واإلكسسوارات التي تزينها أحجار 
شواروفسكي وممثلون عن وسائل اإلعالم 
والصحافة احمللية، وذلك إللقاء الضوء على 
مشاركة املصمم زياد انطون مؤخرا وبدعم 
من بيت الكريستال وشركة شواروفسكي 
في حفل »جواهر« العاملي الس����نوي الذي 
تنظمه ش����ركة شواروفسكي في العاصمة 

البريطانية لندن.
حتدث الش����طي في املؤمت����ر عن جناح 
»بيت الكريستال« في دعوة دار أزياء انطون 
للمش����اركة في »مع����رض جواهر« لعرض 
أحدث منتجات الدار الى جانب انتاج صفوة 

املصممني وأكثرهم شهرة في العالم.
وأكد الش����طي ان هذه اخلطوة تنسجم 
مع رؤية »بيت الكريستال« في الوقوف الى 
جانب مسيرة املصممني البارزين في الكويت 
بهدف دعم انطالقتهم من احمللية الى العاملية، 
السيما ان هذا احلدث العاملي السنوي يعد 
فرصة ذهبية مواتية لتبادل اخلبرات ولقاء 
أش����هر املصممني في العالم وإلقاء الضوء 
على آخر إبداعاته����م وابتكاراتهم. وأضاف 
الش����طي: نرمي في »بيت الكريستال« الى 
وضع اسم الكويت على خارطة دور األزياء 
في العالم، واستطرد قائال: تكمن أهمية هذا 
احلدث الس����نوي الذي يعقد في العاصمة 
البريطانية لندن وتنظمه وتش����رف عليه 
شركة شواروفسكي بهدف عرض أحدث ما 

توصلت اليه بيوت األزياء واإلكسسوارات 
وأشهر ش����ركات الديكور في العالم حتت 

سقف واحد.
هذا وتخلل املؤمتر حفل جتديد توقيع 
عقد الشراكة للسنة الثانية على التوالي بني 
شركة عناصر شواروفسكي واملصمم زياد 
انطون، وتسليم األخير ش����هادة الشراكة 
Ingredient Brands Partner تعبيرا عن ثقة 
شركة شواروفسكي وتقديرهم إلبداعات زياد 
انطون ومواهبه، علما بأن دار أزياء انطون 
تنفرد بهذه الشهادة في الكويت ألن منحها 

يخضع للعديد من القواعد والشروط.
من جهته، ثمن زياد انطون جهود »بيت 
الكريستال« التي أفضت الى مشاركته في 
حفل »جواهر« اللندني، قائال: مشاركتي في 
»جواهر« الى جانب أكبر مصممي األزياء في 
العالم بدعم ومساندة »بيت الكريستال« تعد 

خطوة مهمة في مسيرة جناحه.
في اخلتام شكر الشطي احلضور مشيرا 
الى حرص »بيت الكريس����تال« على رؤية 
شهادة IB Partner وهي متنح للكثيرين من 
املصممني ف����ي الكويت ألن في ذلك تعزيزا 
للرسالة التي تؤمن بها »بيت الكريستال« 
وتسعى جاهدة الى حتقيقها. يذكر ان شركة 
»بيت الكريستال« الوكيل الرسمي املعتمد 
ل� »عناصر شواروفس����كي« في الكويت قد 
تأسست عام 2005، ومنذ انطالقتها جنحت 
الشركة في تكوين قاعدة عريضة من العمالء 
بعد ان ش����هدت تطورا وتوس����عا كبيرين. 
وتسعى »بيت الكريستال« الى دعم ومساندة 
املصممني احملليني بهدف االرتقاء مبا يقدمونه 

من منتجات إبداعية خالقة.


