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 برامج وأنشطة متنوعة في نادي الشعب البحري

 «مستر سانتا» وصل إلى «كوستا ديل سول» الكويت

 في إطار اهتمامات شركة 
املشروعات السياحية بزوارها 
في جميع مرافقها نظمت ادارة 
الشـــواطئ واألندية البحرية 
برامج وأنشطة مختلفة ألعضاء 
األندية، وقد قام م.عادل الفهد 
نائب العضو املنتدب للشؤون 
الترويحيـــة، وعلي شـــهاب 
ادارة الشواطئ  القالف مدير 
واألندية البحرية وخالد املذن 
مشرف نادي الشعب البحري 
الكاراتيه من  بتكرمي فريـــق 
أبناء أعضاء األندية وتوزيع 
الشهادات وامليداليات عليهم 
وذلك بحضـــور كابنت عزت 
حنفي مدرب الكاراتيه بإدارة 

األندية البحرية.
  كما مت تكرمي الفرق الفائزة 
بـــدورة كرة القـــدم والتنس 

 استقبل فندق كوستا ديل 
سول – الكويت ضيفه السنوي 
املعهود سانتا كلوز (بابانويل) 
والـــذي حضـــر لالحتفـــال 
مبواسم األعياد ورأس السنة 

امليالدية.
  وقد قام باستقباله شكري 
المبيعات  ادارة  سلمان مدير 
والتسويق، حيث احتفلت ادارة 
الفندق بوصوله معلنة إتمام 
استعداداتها الستقبال موسم 
األعياد. وسيقوم «مستر سانتا» 
باستقبال ضيوفه في جميع 
مرافق الفندق مقدما لهم هداياه 
الجميلـــة ومفاجآته اللطيفة 
الجميع بابتســـامته  مهنئـــا 
الرائعة. وقام الشيف جيمس 
بإعداد كل ما هو جديد ورائع 
من قوائم طعـــام وبوفيهات 
المناسبة  تتماشـــى مع هذه 
السعيدة. وأشرف فريق الخدمة 
في الفندق على تجهيز جميع 
المرافق بما فيها من ديكورات 
جميلة وزينـــة خاصة بهذه 
المناسبة. وقد حرصت االدارة 

 براعم الحضانة المثالية 
يؤدون مناسك الحج

  
املثالية لذوي    احتفلت احلضانة 
االحتياجات اخلاصة مبوسم احلج 
لهـــذا العام حتت رعايـــة مدير عام 
العنزي،  املثالية قيـــاس  احلضانة 
وبحضور وداد الصانع نائب رئيس 
احتاد الطفـــل للحضانات اخلاصة، 
وازدهار العنجري مديرة مؤسســـة 
التأهيل اإلرشـــادي وأوليـــاء أمور 
املثالية  األطفال، ومبدعي احلضانة 
أروع األداء ألعظم املناسك من طواف 
القدوم وطواف الوداع ورمي اجلمرات 
وغيرها مـــن الفقرات كما شـــكرت 
األستاذة قياس العنزي فريق العمل 
على ما قام به من جهد واضح إلجناح 

هذا العمل.
 

الكابنت عصام بدوي والكابنت 
أحمد عبدالصبور.

متكامـــل ومتخصص لتقديم 
كل مـــا هو فريد وراق في أي 

مكان في الكويت.
 

األرضـــي بعد انتهـــاء الدورة 
الرياضيـــة التي نظمتها إدارة 

علـــى تقديم عـــروض خاصة 
وبأسعار تنافسية في مطاعم 
الفندق، وكذلك لإلقامة في غرفه 

النادي ألبناء أعضاء األندية، 
وقد قام باإلشراف على الدورات 

وأجنحته الفاخرة.
  أمـــا بالنســـبة للحفــالت 
الخارجية فقد اســـتعد فريق 

 الفهد يكرم الكابنت عمر سكر

 سانتا كلوز في كوستا ديل سول 

 تدريب البراعم على الطواف

 القالف واملذن يتوسطان الفرق املشاركة 

 متابعة من إدارة املدرسة وأولياء األمور  األطفال مبالبس اإلحرام

الســـراي   يحتفل حازم زيد 
بزفاف جنله د.مشـــعل، وذلك 
مســـاء يوم غد اجلمعة املوافق 
أبورمية.  ٢٤ اجلاري في صالة 

ألف مبروك. 

 يســـتقبل ديوان املنصور 
باخلالدية رواده يوم السبت 
مـــن الســـاعة ٦ - ٩ مســـاء 
من كل أســـبوع بدًال من يوم 

األربعاء.

زفاف السراي اجلمعة
 في صالة أبورمية

 ديوان المنصور
   يوم السبت

 ماركات جديدة من «روائع جنيف» في معرض «تألقي»
 حنان عبدالمعبود

التنفيذي لشركة  املدير    أعلن 
«روائع جنيف» للســــاعات ياسر 
عبدالوهاب، عن تدشني ٣ ماركات 
جديدة اضافية في النصف الثاني 
من العام القادم، مبينا ان املاركات 
اجلديدة ستكون من أقوى املاركات 
في عالــــم املوضــــة املعروفة كما 
سيواكبها افتتاح ٣ بوتيكات جديدة 

ل«روائع جنيف» للساعات.
  وقال عبدالوهاب في تصريح 
له خالل تواجده باجلناح اخلاص 
بشركة ««روائع جنيف» للساعات» 
مبعرض «تألقي» الذي ينظمه بيت 
التمويل الكويتي بقاعة ســــلوى 
مبارينا، «نحن نشارك للمرة األولى 
بالتعاون مع بيت التمويل الكويتي 
فــــي املعرض، والذي نرى انه من 
األهمية املشاركة فيه، حيث اإلقبال 

الشديد على املعرض».
  واضاف: من خالل املعرض نقدم 
تشكيالتنا اجلديدة لعام ٢٠١١ من 
أهم املاركات املختارة مثل فندي، 
آيجنر، بنتلي، مونتانا، روشاس 
وغيرها. واختــــص عبدالوهاب 
تشكيلة «فندي» بأنها تعرض للمرة 
األولى بالكويت، حيث مت اختيار 
الكويت لتكون البلد العربي األول 
لعرض تشكيلة «كريزي كرت»، بعد 
عرضها ببوتيك «فندي» مبيالنو 
األسبوع املاضي، ووصفها بأنها 
تشكيلة مميزة ذات فكرة متميزة، 
وبها تقنية لم يتم استخدامها من 
قبل أي ماركة أخرى، كما تتميز 
كــــرت» بأنها  مجموعة «كريزي 
تضم ٤ قراريــــط أملاس وأحجار 
كرمية، مع إمكانية تغيير األلوان 
بطريقة دوران ميكانيكية سهلة 
تستطيع أي امرأة تستخدم الساعة 
ان تقوم بها، بحيث جتدد في الشكل 
العام للساعة وبالتالي جتدد في 
اللوك اخلاص بها، وعن األسعار 
ذكر انها تتراوح بني ٨٠٠ و١٢٠٠٠ 
دينار، وتعتمد على حسب األحجار 
الكرمية واألملاس املوجود بالساعة، 
وأوضح ان التشــــكيلة متواجدة 
في الوقت احلالي باللون الفضي 
«االستانلستيل» ولكن في القريب 
ستعرض باللون الذهبي، وستكون 

تشكيلة «الانسبريشن» وهي التي 
تعرض للمرة األولى وهي مرصعة 
باألملاس مبا يتجاوز ١ إلى ١٫٥ قيراط 
أملاس بأسعار مميزة تتراوح بني 
٤٠٠ و٨٠٠ دينار، وقال ان التشكيلة 
جديدة متاما وأبرز األلوان بها هو 
اللون النحاســــي، والذي يعرض 
للمرة األولى بتشكيلة «مونتانا» 
ذات الصناعة السويســــرية، من 

أعرق بيوت األزياء العاملية.
  باالضافة الى ماركة «اآليجنر» 
والتي مت بها تدشــــني تشــــكيلة 
مجوهــــرات ٢٠١١ وهي تشــــكيلة 
اكسســــوارات مميزة، وأسعارها 
فــــي متناول اجلميع كما انها ذات 
جودة عالية، ونقدم بها عروضا 

وخصومات كبيرة.
  مضيفا «لقد اختصصنا املعرض 
بالتشــــكيالت اجلديدة والتي لم 
تنزل بعد مبعارضنا، ولن تتواجد 
باملعارض قبل ٣ أشــــهر من اآلن، 
حرصا منا على العالقة الوطيدة 
مع بيت التمويل الكويتي وخدمة 
لعمالئه وعمالئنا باملعرض، كما 
قدمنا عروضا خاصة لعمالء بيت 
التمويل وخصومات تتراوح بني 
١٥ و٣٠٪ ويعتمد األمر على املنتج، 

كما ان هناك هدايا قيمة.

الذهب الصافــــي، في يونيو  من 
املقبل، وســــيكون سعرها ١٥٠٠٠ 
دينار. وأشار عبدالوهاب الى ان 
الكولكشن اجلديد لفندي يضم ١٢ 
شكال جديدا في مجموعة «كريزي 
كرت» وتختلف في املقاسات حيث 
يتم تقدميها بحجمني ٣٣، ٣٨ ملم، 
وهو قطر اطار الســــاعة، والذي 
يعتمد على كمية األملاس وتشكيلة 
األلوان باألحجــــار، وكل موديل 

موجود منه كمية محدودة.

  وذكــــر ان الكويت هي احملطة 
الثانية لعرض املجموعة بسبب 
العالقة الوطيدة بني شركة «روائع 
جنيف» وشركة فندي والنجاحات 
الكبيرة التي حتققت خالل الشراكة 
املمتدة طوال ١٠ سنوات، مما ضاعف 
من مبيعات ساعات فندي بالكويت 
مبا يقارب ١٠ أضعاف خالل فترة 
الشراكة السابقة، ونحن فخورون 

بهذه األرقام.
  أما مــــارك مونتانا فتم عرض 

 من املاركات املعروضة في جناح «روائع جنيف»

  (متين غوزال)  ياسر عبدالوهاب في جناح «روائع جنيف» مبعرض «تألقي»


