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تصميم عصري من الداخل

حفل منح »فورد« في قطر 

سيارة مرسيدس ذات املواصفات اجلديدة

البش���ر  أعلن���ت ش���ركة 
والكاظمي، املوزعون العامون 
املعتمدون ل�»مرسيدس � بنز« 
بالكويت، عن تقدميها عرضا 
خاصا على مركبات »مرسيدس 
الرياضية اجلديدة من  � بنز« 
الفئة M والفئة GL خالل الفترة 
من 2/10 حتى 2011/3/31، حيث 
تق���دم باق���ة خدم��ة مجاني��ة 
مل�����دة 5 س���نوات أو 100000 
ك���م، باإلضافة إل���ى ذلك فإن 
أول 20 مش���تريا سيحصلون 
على رحلة مجانية إلى األردن 
الشائقة من  املغامرة  حلضور 
 SUVenture »مرسيدس � بنز«
لقيادة مركبات »مرس���يدس � 
بنز« الرياضية قرب البحر امليت 

باألردن.
وقالت الشركة ان هذا العرض 
يأتي مبناس���بة الذكرى ال� 50 
على استقالل الكويت ومرور 20 
عاما على التحرير و5 سنوات 
على تولي صاحب السمو األمير 
مقاليد احلكم، وتقدمت بأطيب 
التهاني لش���عب الكويت بهذه 

املناسبة.
متتاز مركبات »مرسيدس 
� بنز« بكفاءته���ا العالية على 
األراضي املمهدة والوعرة على 
حد س���واء، وتعتب���ر مركبة 
 GL مرس���يدس � بنز« الفئة«
املوديل األوس���ع بني مركبات 
»مرس���يدس � بنز« الرياضية 
القوي���ة لألراضي  مبقوماتها 
الرائعة  الوع���رة ومميزاته���ا 

لتجعلها فريدة في فئتها.
وتعزز مركبة GL الرياضية 
ذات السبعة مقاعد موقعها في 
الصدارة عل���ى الطرق الوعرة 
وتش���بع رغب���ة ركابه���ا في 
الراحة والرفاهية املطلقة من 
خالل كابينة املركبة املتسعة، 
غي���ر أن مركبة اجليل اجلديد 
 GL Grand Edition من الفئ���ة
وضع���ت توقيعها ف���ي نظام 
 PRE-SAFE السالمة اإلستباقية
لتحتل موقع الصدارة في قطاع 

املركبات الرياضية.
 GL Grand الفئ���ة ومركبة 
Edition متاح���ة حالي���ا ف���ي 
الكوي���ت وتش���مل العديد من 
املزايا القياس���ية الفعالة مثل 
الكاميرا اخللفية ونظام البيان 
واالستعمال COMAND APS مع 
DVD للمالح���ة ونظام ترفيه 
بشاش���تي عرض للكراس���ي 
اخللفية والذي يعمل بلمسة زر 
مع نظام التشغيل بدون مفتاح 
KEYLESS-GO ونظام التشغيل 
/ اإليقاف، باإلضافة إلى الشكل 
اخلارجي مبالمحة القوية والذي 
يشمل عجالت AMG املصنوعة 
من معدن خفيف مبقاس 21 إنشا 
لتعزز مفهوم الراحة باإلضافة 
إلى تكنولوجيا األضواء النهارية 
LED لتستكمل مالمح الفخامة 

والصدارة على الطرق.
ويتمي���ز اجليل اجلديد من 
مركبات الفئة M بالديناميكية 
والتصميم العصري لترس���م 
مالمح ش���خصيتها الرياضية 
القوية على الطرق، حيث تتزين 
مقدمة املركب���ة بدعامية قوية 
مطورة وملب���ات أمامية جذابة 
بتصميم جديد متسع باإلضافة 

إلى شبكة الراديتير املميزة.
أيضا يتميز اجلزء اخللفي 
ملركبة الفئة M بدعامية رياضية 
مزينة بش���رائط عاكسة تؤكد 
اتس���اع املركبة، هذا باإلضافة 
إلى التصميم الداخلي العصري 
واملكونات املمتازة التي تضفي 
البهجة على العيون مع ملسات 
األناق���ة بفرش جدي���د ثنائي 
اللون يزيد م���ن أناقة كابينة 
القيادة  املركبة مع عجلة  تلك 
الرباعية البرامق ذات الوظائف 
املتعددة والتي تأس���ر القلوب 

بتصميمه���ا الرائ���ع. كما تتفرد 
مركبة »مرس���يدس � بنز« الفئة 
M بثوبه���ا اجلديد بني املركبات 
الرياضية فهي حالة استثنائية 
جتس���د الديناميكية والتصميم 
العصري وروح الكفاءة العالية 
على الطرق املمهدة والوعرة لتعطي 
ميزة السيارة الصالون في الراحة 
وسهولة االستخدام بالتزامن مع 

كونها مركبة قوية.
 ويتميز احلضور القوي ملركبة 

الفئة M بفض���ل املظهر اجلديد 
ملقدمة املركب���ة واجلزء اخللفي 
املعاد تصميمه، فإن مركبة اجليل 
اجلديد من الفئة M تظهر أقوى 
باإلضافة إل���ى تصميمها األنيق 
فهي مبختصر القول املركبة األكثر 

عصرية.
 مركبة الفئة M مجهزة بأحد 
احملركني ف���ي موديل ML350 أو 
موديل ML500، وفي املوديالت 
املعدلة تأتي مركبة الفئة M مزودة 

بباقة AMG الرياضية أو كما هو 
 M Grand Edition احلال في مركبة
املتاحة في معرض شركة البشر 

والكاظمي.
وللحصول على فرصة قيادة 
جتريبية أو ملزيد من املعلومات 
عن هذا الع���رض أو اخلدمة أو 
منتج���ات »مرس���يدس � بنز«، 
دعت الش���ركة الراغبني في ذلك 
لزيارة معرض البشر والكاظمي 

بالشويخ.

منح »فورد« البيئية تقدم 100 ألف دوالر
 لدعم 10 مشاريع إقليمية للحفاظ على البيئة

قدم برنامج منح فورد للمحافظة على البيئة 
منحا مالية بلغت قيمتها 100 ألف دوالر لصالح 
10 مشاريع بيئية في كل من اإلمارات العربية 

املتحدة، وقطر، وعمان، واألردن، ولبنان.
 ويعتبر برنامج منح فورد جزءا من مساعي 
الشركة لدعم املبادرات البيئية التي تهدف إلى 
احملافظة على املوارد البيئية والطبيعية في دول 
مجلس التعاون اخلليجي ودول املشرق العربي، 
وقدم برنامج منح فورد للمحافظة على البيئة، 
منذ بدايته في عام 2000، أكثر من مليون دوالر 

لدعم ما يزيد على 130 مشروعا بيئيا. 
وقد تنوعت مواضيع املشاريع الفائزة لعام 
2010 بني دراس���ة وحماية الشعاب املرجانية، 
وحماية النمر العربي، ومنع عمليات االجتار غير 
الشرعي باحليوانات البرية املهددة باالنقراض، 
وتنظيف الشواطئ باستخدام الروبوت، وشبكات 
الطالب البيئيني، وغيرها، ومن أبرز التوجهات 
التي برزت هذا العام اطالع الشباب ومشاركته في 

مبادرات ضمن 4 من أصل 10 مشاريع فائزة.
وبهذه املناسبة، قال املدير التنفيذي لشركة 
فورد الشرق األوسط الري براين: »شهد برنامج 
من���ح فورد للمحافظة عل���ى البيئة حتى اآلن 
اهتماما بالغا من قبل نخبة هامة من اختصاصيي 
البيئة، ولقد أسعدنا رؤية الطالب على األخص 
وهم يشاركون بشكل فاعل في اجلهود املبذولة 
للحف���اظ على البيئة، وم���ن خالل منح فورد، 
نس���عى إلى تقدمي املساعدة الستمرار وتنمية 
هذه املشاريع، وترك أثر إيجابي ومواصلة نشر 
التوعية البيئية عبر املجتمعات«.  وفي الدوحة، 
قام طالب من كلية ش���مال األطلنطي في قطر 
بابتكار جهاز روبوت خاص لألبحاث البيئية 
لتنظيف ش���اطئ مدينة رأس لفان الصناعية، 
موطن تعشيش لسالحف منقار الصقر البحرية 
املهددة باالنقراض. وبادرت فورد بتعزيز جهودهم 

مبنحة قدرها 15 أل���ف دوالر أميركي لصناعة 
روبوت جديد.

كما قام عدد كبير من الطالب مبشاركة فاعلة 
في »شبكة الطالب البيئي« التي أطلقتها اجلمعية 
البيئية األردنية، ويهدف هذا املشروع، الذي بدأ 
عام 2008، إلى تشجيع الطالب على املساهمة 
في حماية البيئة وتعريفهم بالقضايا املؤثرة في 
محيطهم البيئي، وتتيح الشبكة للطالب أيضا 
حرية النقاش حول القضايا البيئية، والتعاون 
بني األنشطة التي تنشر الوعي بني بقية الطالب 
واملجتمع بشكل عام. ومنحت فورد هذا املشروع 

مبلغا قدره 10 آالف دوالر أميركي.
وعلى صعيد األردن، استهدف »مركز البادية 
البيئي التعليمي« جيل الشباب حيث شرع بحملة 
لبناء القدرات وتعزيز الوعي العام عبر إقامة 
ورش عمل مخصصة للطالب واملعلمني، ومن 
خالل تبني نشاطات عديدة، يهدف املركز إلى 
تعزيز وعي اجلمهور حول مفهوم اإلرث الطبيعي 
الغني في األردن، وحماية احليوانات في الصحراء 
الشمالية الش���رقية، ودعم حدائق احليوانات 
التي حتمي املواطن األصلية للحيوانات املهددة 
باالنقراض. وسيستخدم مركز البادية البيئي 
التعليمي املنحة التي حص���ل عليها والبالغة 
قيمته���ا 10 آالف دوالر، في متويل عملية بناء 
القدرات وإنتاج مواد تعليمية ليتم تعميمها على 
مستوى املركز. ومن جانبه، قال املدير التنفيذي 
العام للمبيعات في »فورد الش���رق األوسط« 
حسني مراد: يشكل اإلش���راك الفاعل للشباب 
في القضايا البيئية عامال هاما حلماية بيئتنا 
احمللية، ونشعر بالس���عادة إزاء التوجه الذي 
تبناه العديد من الرابحني في برنامج منح فورد 
للمحافظة على البيئة لعام 2010، ونأمل في أن 
نستطيع غرس اإلحساس باملسؤولية البيئية 
في ضمائر جيل املستقبل، ومن خالل منح فورد 

وإرث هن���ري فورد الذي ال يقتصر على إنتاج 
منتجات جيدة فقط، بل يتسم بالنوايا احلسنة، 
سنواصل القيام بالنشاطات التي من شأنها دعم 

املجتمعات احمللية التي تعمل فيها«. 
ومنذ إطالق البرنامج قبل أكثر من عقد من 
الزمان، قدمت فورد أكثر من مليوني دوالر كمنح 
ألكثر من 300 مشروع بيئي متميز في مناطق 
مختلفة من العالم تشمل آسيا- احمليط الهادي 
ودول الكاريبي وأميركا الوسطى والشرق األوسط 
وبورتو ريكو، تقديرا لدورها في احملافظة على 
البيئة. وحظي البرنامج في دول مجلس التعاون 
اخلليجي واملش���رق العربي بدعم من مختلف 
البيئية احلكومي���ة وغير احلكومية  الهيئات 
مبا فيها الصندوق العاملي للطبيعة، وجمعية 
اإلمارات للحياة الفطرية، واملنتدى العربي للبيئة 
والتنمية، إلى جانب الدعم الذي تلقته املبادرة 

مؤخرا من مكتب اليونسكو في الدوحة. 
وتقوم جلنة مستقلة مؤلفة من 9 أكادمييني 
وخب���راء في مجال البيئة م���ن وزارات البيئة 
والهيئات، باختيار املشاريع الفائزة التي تتميز 
بوعيها العميق ألهدافها املستقبلية، والتزامها 
الفائق بدعم وتنمية املوارد احلالية، وقدرتها 
على حتقيق غاياتها املنشودة وتقدمي خدمات 
وبرامج مدروسة ومنظمة. وكل عام، تخصص 
فورد الش���رق األوس���ط منحا مالية تبلغ 100 
ألف دوالر لألفراد واملجموعات واملنظمات غير 
الربحية الذين ينفذون حاليا مش���اريع بيئية 
قائمة والتي تعنى مبجاالت »التعليم البيئي« 
و»احملافظة على البيئة الطبيعية« و»هندسة 
احلفاظ على املوارد الطبيعية«. وتعتبر املشاركة 
في البرنامج مفتوحة أمام املتقدمني من كل من 
البحرين، واألردن، والكويت، ولبنان، وعمان، 
وقطر، واململكة العربية السعودية، وسورية، 

واإلمارات العربية املتحدة.

 بمناسبة اليوبيل الذهبي للكويت واالحتفاالت الوطنية

»البشر والكاظمي« تطرح عرضًا خاصًا
GL والفئة M على »مرسيدس ـ بنز« الفئة 

يض����م منتج����ع ومارينا ويس����ن 
دبي مينا س����ياحي بيتش فندقني 
بديعني هما فندق ويس����ن وفندق 
ل����و ميريديان مينا س����ياحي على 
واجهة بحرية رائعة من س����احل 
اجلميرة وعلى امتداد مذهل بطول  
1200 مت����ر م����ن ش����اطىء خاص 

مغطى بالرمال البيضاء الناعمة.
لقد صمم فندق ويسن ذو اخلمس 
جنوم بط����راز ايطالي كالس����يكي 
جديد يتمي����ز عن الفنادق االخرى 
بأناقته البس����يطة. ان الشخصية 
املعمارية القوية والطابع الصرحي 
للفندق م����ن اخل����ارج يضاهيان 
الداخل����ي االنتقائ����ي  تصميم����ه 

والديناميكي.
لقد صمم����ت املس����احات بطريقة 
تولد انس����يابا ايجابيا من منطقة 
الى اخرى كم����ا ان الردهة الهائلة 
بارتفاعه����ا البال����غ تس����عة ادوار 
تعط����ي انطباع����ا اولي����ا بهيا عن 
بقية التصميم العصري واملتطور 
للفن����دق. وتطغ����ى عل����ى القاعة 
الرئيس����ية للردهة ثريا هائلة من 
زجاج مورانو جرى نقلها جوا من 
البندقية لكي تشكل مركز اهتمام 
، فض����ال عن الش����رفة الفس����يحة 
الت����ي تطل على ارضية مدهش����ة 
الفسيفس����اء ثالثي����ة االبعاد  من 
التي ال ميك����ن تقديرها حق قدرها 
اال م����ن االعلى. وهنالك احس����اس 
باالنفتاح واملساحة كما ان التأثير 
البص����ري يتضافر م����ع الترحيب 
احلس����ي لعطور الش����اي االبيض 
واللمس����ات الرقيقة  لالضاءة مع 
نباتات وقطع فنية منتقاة بعناية 
تولد لدى الضيوف شعورا فوريا 

بالترحيب واالسترخاء.
الرائعة  وتشتمل مرافق ويس����ن 
294 غرف����ة منها 24 جناحا فاخرا 
مجه����زة كله����ا مبناطق عيش����ة 
منفصلة وشرفات فسيحة. وتطل 
البالغة مس����احتها  الغرف  معظم 
50 مت����را مربعا على البحر وعلى 
مناظ����ر رائعة للخلي����ج  العربي. 
وكل غرف����ة مجخ����زة بس����رير 

"هيفينلي" ويسن املؤلف من عشر 
طبقات من الراحة تتيح للضيوف 
االستمتاع مبرتبة مثيرة يعلوها 
وس����ادة مصمم����ة خصيص����ا مع 
بطاني����ة ري����ش مريح����ة وثالثة 
شراش����ف رقيقة وحلاف ودوفيه 
وخمس وس����ائد فاخرة توفر كلها 

نوما مريحا ال نظير له.
هنالك خمس����ة احواض س����باحة 
ومارينا حتتوي على 238 مرسى 
وتضم مدرس����ة لالبحار وللصيد 
في االعم����اق. ويوج����د ايضا ناد 
صحي يضم صالة متارين ويسن 
املش����هورة عامليا ، اضافة الى سبا 
الفخ����م. كما  "هيفينلي" ويس����ن 
توج����د احدث ص����االت املؤمترات  
والوالئم وقاعة للرقص تتس����ع ل� 
600 شخص ومس����رح في الهواء 

الطلق على الشاطىء.
وتشتمل اماكن الطعام واملرطبات 
عل����ى " هنترز روم أن����د غريل" و 
"ذي س����بايس امبوريوم" ومطعم 
البوفي����ه "بوس����وال" وبارين هما 
"ذي بلو اورينج" و " س����ينيار اند 

اوينو".
ويعت����ز فن����دق ويس����ن ايض����ا 
بالتزام����ه مبعايي����ر البيئة. فكل 
مياه ا لغس����يل يج����ري تدويرها 
الستخدامها في الري ، كما يجري 
فرز الفضالت ونقلها الى مصانع 
التدوير، كما ان املواد الكيميائية 

قابلة للتحلل.
وال شك في ان ويسن دبي فندق 
مبتكر ومت����رف يضمن لضيوفه 
مغادرت����ه بذهن وجس����م وروح 

مفعمة باحليوية والنشاط.

ف�ن��دق وي�س��ن دب���ي


