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 أنور بن سالمة وداود العميري وجابر اخلشم مجبل الشمري يكرم املوظفني

 «سبالش» تقيم عرضًا متميزًا ألزياء ربيع وصيف ٢٠١١ 

 «ستاروود  للفنادق والمنتجعات» تستضيف معرضها 
السنوي التاسع في منطقة الشرق األوسط

 «الكيماويات البترولية» تقيم مخيمها الربيعي لعامليها

 مواكبة لالحتفاالت التي تشهدها الكويت 
مبناسبة الذكرى الـ ٥٠ لالستقالل والـ ٢٠ 
للتحرير والذكـــرى الـ ٥ لتولي صاحب 
السمو االمير الشيخ صباح االحمد مقاليد 
احلكم، اقامت شركة صناعة الكيماويات 
البترولية مخيمها الربيعي بحضور قيادات 

ومديري الشركة.
  وتضمن املخيـــم مجموعة كبيرة من 
العاملون  التي شـــارك فيها  االنشـــطة 

وابناؤهـــم اضافة الـــى برنامج ترفيهي 
للعائالت مت فيه توزيع الهدايا على االطفال 
واملشاركني في املســـابقات، حيث اثنى 
احلضور على التنظيـــم املميز للمخيم 

وجميع االنشطة املرافقة له.
  وبهذه املناســـبة، قـــال رئيس فريق 
االتصال بالشركة داود العميري ان الشركة 
حترص على املشاركة في االحتفاالت عبر 
مجموعة من االنشطة التي تعزز الروح 

الوطنية لدى العاملني وابنائهم.
  واوضح العميري ان الشـــركة كانت 
قد اســـتعدت لتلك االعياد منـــذ فترة، 
حيث حرصت على تزيني جميع مرافقها 
الرئيســـي للشـــركة  وقطاعاتها كاملقر 
ونادي بوبيان واملصانع لتواكب احللة 
التي ارتدتها معظم القطاعات واملنشآت 

واملرافق في الكويت.
  وشدد العميري على ان مشاركتنا في 

االحتفاالت باالعياد الوطنية يعتبر اقل 
ما ميكن ان نقدمه لبلدنا احلبيب، مؤكدا 
على اهمية هذه االحتفاالت وضرورة غرس 
القيم الوطنية في نفوس ابنائنا ليزداد 
حبهم للكويت ولقيادتهم احلكيمة التي 
ســـخرت ثروات الوطن لتحقيق نهضة 
اجتماعية واقتصاديـــة وتنموية، وفي 
حتقيق التقدم في شتى املجاالت لتصبح 

الكويت مثاال يحتذى به في العالم.

 أعلنت «ستاروود العاملية للفنادق واملنتجعات» 
عن استضافة «معرض الشرق األوسط» السنوي 
التاسع في الفترة من ٥ـ  ١٠ اجلاري في كل من دبي 

وجدة والرياض والدوحة والكويت.
  وسيقوم مندوبون من أنحاء الشركة حول العالم 
باستضافة سلسلة من ورش العمل ولقاء خبراء 
السفر عن جميع ارجاء املنطقة. وسيدير اجللسات 
خبراء من منشآت «ستاروود» حول العالم، وستتيح 
الفرصة لرواد قطاع السفر اإلقليميني لزيادة إملامهم 
بعالمات ومنشآت ومنتجات وعروض «ستاروود» 
فضال عن اســـتعراض أحدث املشاريع التطورية 

والتوجهات في هذا املجال وأثرها في املنطقة.
  وبهذه املناســـبة، قال جيدو دي فيلدي، نائب 
الرئيس واملدير اإلقليمي في «مجموعة ستاروود 
للفنادق واملنتجعات» في الشـــرق األوسط: «لقد 
أثبت ٢٠١١ أنه سيكون بالفعل عاما رائعا ومؤثرا 
للغاية بالنسبة لـ «ستاروود» في منطقة الشرق 
األوسط. فقد بدأنا العام بتوقيع خمس اتفاقيات 
جديدة الدارة فنادق في املنطقة، ونســـتعد حاليا 
الطالق انشـــطة معرض الشرق األوسط السنوي 

التاسع.
  واضاف: «يعد هذا املعرض املتجول من األحداث 
املهمة للغاية التي تتصدر جدول أعمال «ستاروود» 
نظرا الننا نقوم من خالله بتعزيز وترسيخ شراكاتنا 
وعالقاتنا القوية مع شركات السفر عبر املنطقة، كما 
أنه ميثل فرصة رائعة للتواصل والتحاور مع عمالئنا 

ومشاركة االجنازات التي حققتها «ستاروود» في 
العام املاضي فضال عن مناقشة القضايا واملوضوعات 

التي تهم قطاع السفر في املنطقة».
  من جانبه، قال رينيه كاميليري، مدير املبيعات 
العاملية في «مجموعة ستاروود للفنادق واملنتجعات» 
في الشرق األوسط: «تشكل منطقة الشرق األوسط 
سوقا حيوية للسفر بالنسبة لنا. وخالل جولتنا 
عبر هذه املدن اخلليجية اخلمس، ستتاح الفرصة 
لوفود «ستاروود» التي متثل اكثر من ٣٠ فندقا من 
٢٠ بلدا حول العالم، ملناقشة منتجاتها وعروضها 
للعـــام ٢٠١١ مع اكثر من الفي عميل من شـــركات 

ووكاالت ومكاتب السفر والسياحة الرائدة».
  وتدير «ستاروود للفنادق واملنتجعات» حاليا 
٤٧ فندقا في الشرق األوسط، وتعمل على إنشاء ٢٢ 
فندقا جديدا من املخطط افتتاحها خالل السنوات 
املقبلة، السيما من الفئتني الفخمة والراقية، أي ما 
ميثل زيادة قدرها ٥٠٪. ومن املتوقع أن تصبح منطقة 
الشرق األوسط بحلول عام ٢٠١٥ ثاني منطقة بعد 
أميركا الشمالية من حيث وجود العالمات التجارية 
العاملية التسع لـ «ستاروود» والتي تشمل «سانت 
ريجيس»، و«ذا لكشـــري كوليكشن»، و«دبليو»، 
و«ويسنت»، و«لو ميريديان» و«شيراتون»، و«فور 
بوينتس باي شيراتون» وباإلضافة إلى العالمتني 
اللتني أطلقتهما «ستاروود» مؤخرا وهما «ألوفت» 
و«إليمنت» والتي ترمي من خاللهما الى التأكيد على 

التزامها الكبير جتاه قطاع الضيافة في املنطقة. 

 عاد املصممون في سبالش مرة أخرى الى رسم خطوط املوضة باستخدام 
الكعب العالي مع ارتداء موديالت من اللون األبيض الذي يعبر عن صفاء 
النفس، حيث يقدم ســــبالش اللون األبيض احملبب بشكل جديد ومميز 
كشكل أساسي في مجموعته ملوسم ربيع وصيف ٢٠١١، وباالبتعاد قليال 
عن عرض أزياء مجموعة خريف وشتاء ٢٠١٠، الذي كان شعاره التجدد 
واخلروج عن املألوف والروتني، قدم ٣٥ عارضا وعارضة، أحدث املوديالت 
العاملية، والتي جتسد فكرا معاصرا يعكس أسلوبا جديدا للحياة، وذلك 
في عرض األزياء الذي حضره أكثر من ٣٠٠٠ من عشــــاق املوضة الذي 
قدم بإيديولوجية وطريقة جديدة للحياة. وقد وجدت هذه االيديولوجية 
طريقهــــا إلى النور في قاعة مدينة أرينا في مدينة جميرا الرائعة بدبي، 
حيث تعكس سبالش تعزيز دوره وتواجده حتت راية األزياء وقدرة كل 
فرد على توظيف خطوط املوضة لالرتقاء بحياته. ونظمت «سبالش» 
خالل الفترة من ٢٢ يناير ولغاية ٥ فبراير ٢٠١١ مســــابقة ضخمة للفوز 
بالتذاكر، حيث متكن زوجان فائزان من حضور عرض تشــــكيلة ربيع 
وصيف ٢٠١١. كمــــا تضمنت اجلوائز إقامة ملــــدة ليلتني/ ثالثة أيام في 
«برج العرب» مع تذكرة طيران على منت درجة رجال األعمال، مقدمة من 
«سبالش» في الكويت. نبض عرض األزياء باحلياة من خالل مجموعة 
سبالش ألحدث خطوط موضة ملوسم ربيع وصيف ٢٠١١ املستوحاة من 
عدد من خطوط املوضة املشهورة مثل «بريتي بوهو»، و«موديرنيست 
ريزورت»، و«ديفينتي»، و«هامبل كالسيكس»، و«سوفيستيكاتد سفاري».  
ومن خالل تقدمي الوصايا العشر خلطوط املوضة، اتخذت أزياء سبالش 
من عصر املوضة شــــعارا لها تردده. يتمثل في جتســــيد تلك الوصايا 
من خالل اإلميان بأن املوضة ليســــت فقط ضرورة، بل هي فن.  وفيما 
يلي بعض الشعارات والوصايا التي ترددت في عرض األزياء: «اجعلي 
خزانتك مرآة للخلود»، و«تعلمي من أخطائك»، و«طريق النور يبدأ من 

عرض األزياء»، و«كوني منوذجا للمرأة األنيقة». 
  بدأ عرض األزياء مختلفا هذه املرة عن العروض السابقة باستخدامه 
منصة عرض بيضاء دائرية تســــتخدم للمرة األولى في املنطقة، كما مت 
وضع ٤ الفتات في وسط منصة العرض لإلشارة إلى موديالت سبالش من 
مجموعة أزياء ربيع وصيف ٢٠١١.  وقال املدير التنفيذي حملالت سبالش 
رازا بيج: «لطاملا ســــعينا في سبالش لألزياء إلى إدخال مفاهيم جديدة 
على احلمالت التسويقية، األمر الذي عزز من مكانة الشركة موسما بعد 
اآلخر، وجاءت مجموعة أزياء ربيع وصيف ٢٠١١ شــــعارا لتتويج معنى 
كلمة «أزياء» الذي جســــدته متاجر ســــبالش طوال تلك السنوات، وفي 
هذا املوســــم ولكي ننطلق مبجموعة أزياء ربيع وصيف ٢٠١١، توجهنا 
إلى الشــــوارع واســــتوحينا من خطوط األزياء العاملية األخرى، واآلن 
قررنا إرساء أســــس للحياة من خالل خطوط املوضة».  واستمرارا في 
تقدمي عروض األزياء لعشاق املوضة ولألوفياء من العمالء، كان عرض 
األزياء املنتظر ذا مذاق خاص، وتاله بعد ذلك عرض مهم حضره نخبة 
من الشخصيات املهمة جدا في دولة اإلمارات العربية املتحدة، وقد اختتم 
العرض املدير التنفيذي حملالت ســــبالش رازا بيج بعد أن مشــــى على 

منصة العرض وقام بتحية جميع احلضور. وشــــهدت منصة العرض 
تأثيرات كثيرة ومختلفة اســــتمدت من منصــــات العرض العاملية، فقد 
امتزجت بالتصميمات املختلفة ووجود ســــبالش كعالمة جتارية. قسم 
العرض إلى أربع مراحل عمرية جســــدتها تصميمات املوســــم وألوانه، 
فكانــــت األولى هي مرحلــــة «الطفولة» والتي جتســــد البراءة واأللوان 
املبهجة وبداية اكتشــــاف عالم األزياء، وقد مت تقدميها في فكرة «بريتي 
بوهــــو» التي تتميز باحليوية والنشــــاط واللعب، وقد تبنت مجموعة 
من الفساتني أسلوب احلياة الشعبي تناقضه مجموعة األلوان كدرجات 
األخضر والوردي الرقيــــق واألزرق الداكن واألحمر واألبيض والنيلي. 
وكملــــت األطقم املكونة من التي شــــيرت أو القميــــص واجلينز الفاحت 
بجانب مجموعات السالوبيت والفساتني، ومجموعة من اإلكسسوارات 
مثل اإليشاربات، واملناديل املنقوشة، واحلقائب الكبيرة املصنوعة من 
الكنفا. وبالوصول الى مرحلة «النضج»، اتسمت املجموعة مبوديالت أكثر 
حتديدا تعبر عن الذات. استوحت هذه املرحلة إلهامها من مجموعة أزياء 
«لوكس ترافيلر» حيث امتزجت مجموعة أزياء السبعينيات مع السحر 
وتوجت بروح السفاري املغربية. متيزت املوديالت باألناقة واجلرأة مع 
االحتفــــاظ بالذوق الرفيع واجلاذبية، وذلك في تصميمات تبرز اجلمال 
العرقي ومستوحاة من أزياء القبائل. عرضت مجموعة األزياء تصميمات 
من جلود احليوانات وأقمشة مطرزة ذات أشكال هندسية وأشكال زهرية 
لتتماشــــى مع البنطلونات املرتفعة اخلصر ذات أرجل تتسع تدريجيا، 

كما شمل عرض األزياء عدد ٧٠ بلوزة ضيقة.  
  في املرحلة األخيرة من عرض األزياء، متيزت املجموعة مبا يســــمى 
بـ «سمو الروح» حيث تتحد جميع املوديالت في شكل واحد من أشكال 
املوضــــة. تتميز هذه املجموعة بالتأثيــــر الفني وعدم وجود الكثير من 
األلوان الكالسيكية. أما بالنسبة للخامات، فكانت من األلياف البسيطة، 
األمر الذي يدل على االبتعاد عن كل املظاهر املبالغ فيها، واالجتاه نحو 
الروحانيات والطبيعة. كان األبيض لونا سائدا في هذه املجموعة وقد 
جاء على هيئة موديالت مريحة تعبر عن النقاء وسمو النفس اإلنسانية، 
كما تتميز املوديالت بسهولة ارتدائها ألنها مصنوعة من القطن. تضمن 
ختام العرض مجموعة من األزياء مصنوعة من الشــــيفون، إلى جانب 
إكسســــوارات ذات طراز قدمي وقطع من الكروشــــيه، كما كانت األزياء 
مطرزة بقطع من الكريســــتاالت الالمعة، فتبدو مناســــبة للمساء. وتال 
العرض مبراحله األربع، احلفل الذي انتظره عشاق سبالش في «أزياء 
الفردوس من ســــبالش» ملنح جميع عشاق املوضة الفرصة لالسترخاء 
واالحتفــــال محاطني بكل ما يتعلق باملوضة من فــــن وإبداع.  إذا أردت 
ارتداء أحدث تصميمات األزياء هذا املوسم بأسعار معقولة ال تؤثر على 
ميزانيتــــك، فاذهب اآلن إلى أي محل من محالت ســــبالش ضمن مراكز 
ســــنتر بوينت في الري والساملية ومدينة الكويت وحولي والفحيحيل 
واجلهراء والفنطاس ومتجر مستقل في األڤنيوز. تتوافر هذه املجموعة 
من األزياء من اآلن وحتى يوليو ٢٠١١. مع تصميمات ســــبالش، ستبدو 

في مظهر أكثر أناقة. 

 مسابقات للحضور ولقطة تذكارية ألبناء وأسر موظفي «الكيماويات البترولية» 

 يعاود طلق الهيم اســـتقبال 
رواد ديوانـــه الكرام اعتبارا من 
االحد املقبل ١٣ مارس بعد صالة 
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