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فنادق ماريوت تقدم 

عروض صيف العائالت في الكويت

تستعد فنادق ماريوت الكويت لفصل الصيف 
إلطالقه���ا مجموعة من العروض املمتعة التي 
تناس���ب جميع زوار الكويت من دول مجلس 
التع���اون اخلليجي خالل موس���م الصيف أو 
العائالت التي قررت البقاء في موسم الصيف 
واالستمتاع بهذه العروض التي تستمر من 16 

يونيو وحتى 9 سبتمبر 2011.
وتتراوح أسعار الغرف لإلقامة بني 39 د.ك 
و45 د.ك للغرف���ة في الليل���ة الواحدة، وهذه 
األس���عار خاضعة لرس���وم خدمة تبلغ %15. 
وميكن للعائالت املقيمة في أي من فندق جي 
دبليو ماريوت أو كورت يارد ماريوت ولديها 
أطفال صغار أن يس���تمتعوا باإلفطار اليومي 
املجاني الذي نقدمه لطفلني لكل عائلة، بينما 
تكون باقي الوجبات لهم بخصم مقداره %50. 
أما البالغون فيسرنا أن نقدم لهم خصما يبلغ 

20% في جميع مطاعمنا.
وميكن لضيوف مطاعمنا أن يس���تمتعوا 
بأطيب املأكوالت سواء من البوفيهات املفتوحة 
أو م���ن قوائم األطباق في فن���دق كورت يارد 
ماريوت وهو مطع���م األتريوم. وكان الفندق 
قد أطلق مؤخرا مطعم سول آند سبايس الذي 
يقدم قائمة مختارة من أشهر األطباق الهندية 
بالبهارات الش���رقية وذلك في أجواء عصرية 
متمي���زة. ويوفر املطعم اجلديد لزواره قائمة 
غنية باملاكوالت ليختار منها ما يلبي ذوقه من 

أطايب املأكوالت الهندية األصيلة.

وفي هذه األثناء، فإن الضيوف املقيمني في 
فندق جي دبليو ماريوت ميكنهم االس���تمتاع 
بالبوفيه املفتوح والغني في مطعم البراسري 
الذي يضم مختارات من أشهر األطباق العاملية. 
كما ميكن زيارة مطعم تراس غريل واالستمتاع 
بتجربة فريدة ألشهى وأطيب قطع اللحم املشوية 

في الكويت.
وع���ن هذا العرض قال جورج عون، املدير 
العام لفنادق ماريوت الكويت: »يرتبط فصل 
الصيف لدى الكثيرين هنا مبوس���م الس���فر 
والعط���الت واإلجازات للمغادرين أو القادمني 
لزيارة األصدقاء واألقرباء. ونستمر لهذا الصيف 
بتقدمي عروضنا املتميزة التي تش���مل اإلقامة 
في فنادقنا واالستمتاع بتجربة الطعام لدينا. 
وتهدف عروضنا الصيفي���ة العائلية إلى أن 
تكون مناسبة بكل املعايير لزوار الكويت خالل 
هذه العطلة من خالل برامجنا وعروضنا التي 
ترحب بضيوفنا في فندق جي دبليو ماريوت 
وكورت يارد ماريوت، متمنني لزوارنا وضيوفنا 
اإلقامة واالس���تمتاع مبطاعمنا وكذلك  طيب 
متعة االنتعاش في حمامات السباحة الداخلية 
واخلارجية التي نوفرها لضيوفنا. وسيوفر 
فندق كورت يارد ماريوت دروسا في السباحة 
لألطفال وذلك في حمامات السباحة اخلارجية 
في حني ان جي دبليو ماريوت سيقوم باضافة 
دروس في السباحة لألطفال وذلك في حمامات 

السباحة الداخلية«.

يعتذر النائب مبارك الوعالن 
عن استقبال رواد ديوانه اليوم 
األح���د املوافق 5 اجلاري، وذلك 
ملغادرته الى تركيا تلبية لدعوة 
خاصة من احد أعضاء البرملان 

التركي.

يعت���ذر النائب محمد براك 
املطي���ر عن ع���دم اس���تقبال 
رواد ديوان���ه ابتداء من اليوم 
األح���د وحتى نهاي���ة العطلة 

الصيفية.

الوعالن 
إلى تركيا ويعتذر 
عن استقبال رواد 

ديوانه اليوم

املطير يعتذر عن 
عدم استقبال رواد 
ديوانه حتى نهاية 

العطلة الصيفية

النائب مبارك الوعالن

محمد املطير

»روائع جنيڤ« تفتتح »جنيڤ غاليري« في مجمع أوملبيا

»بيلدا – ا – بير ووركشوب« يفتتح متجره األول في الكويت

من الفرو يختار منها ما يعجبه 
ليبدأ اخيرا بصنع دميته.

يحشو الزبون صديقه اجلديد 
ومينحه قلبا ناعما مخمليا مليئا 
بأحر التمنيات، ويعطيه شهادة 
ميالد شخصية، فضال عن ذلك، 
وجلعل الصدي����ق اجلديد أكثر 
متيزا يستطيع الزبون تسجيل 
رسالة خاصة ووضعها داخله 
ناهيك عن النخبة الواسعة من 
الفريدة  األزياء واالكسسوارات 
الت����ي تضف����ي طابع����ا جّذابا، 
ولالستمتاع أكثر فأكثر يتشارك 
مرش����دو املتج����ر – املعروفون 
مبرشدي صانع الدبب الكبير – 
خبراتهم مع الزبون عند محطات 

صناعة الدّب.
اخت����اروا صديقكم املفضل 
واصطحبوه الى املنزل في علبة 
الكاب كوندو الفريدة واحصلوا 
عل����ى إذن حصري للدخول الى 
 Bearville.com املوقع اإللكتروني
حيث تتابع����ون املرح في عالم 

خيالي يفوق التصور.
وللمزيد من املرح واللهو يقدم 
متجر »بيلدا – ا – بير ووركشوب« 
فرصة من العمر، اذ يستضيف 
احلفالت في املناسبات اخلاصة 
حتت اس����م احتفاالت بيلدا – ا 
– بارتي، يحدد الضيوف سعر 
احلفلة ل� 6 أصدقاء أو أكثر بدءا 
من 4.800 دنانير للطفل الواحد! 
وُيعد متجر »بيل����د – ا – بير« 
الوجهة املثالية للرحالت املدرسية 
والكش����افة والتدريبات البناءة 
وأعياد املي����الد، كما يصنع كل 
مدعو صديقه اجلديد ويصطحبه 
معه الى املنزل لتنمو الصداقة 

أكثر فأكثر.
لميس بالل   ٭

النجاحات  بعد سلسلة من 
يستقبل مجمع األڤنيوز أول متجر 
ل� »بيلدا – ا – بير ووركشوب« 
وتقدم ش����ركة »بيلدا – ا – بير 
الرائدة في مجال  ووركشوب« 
الترفيه التفاعلي مفهوما فريدا 
عبارة عن صناعة ذاتية للدمى 
احملشوة، مع متعة تسوق فريدة 
ألنه يخولكم املشاركة في صناعة 
الدمى واضفاء طابعكم الشخصي 
عليه����ا. وأقيم حف����ل االفتتاح 
ادارة املجمع  الرسمي بحضور 
التجاري وكبار املس����ؤولني في 
شركة »بيلدا – ا – بير ووركشوب« 
في دول اخلليج وش����خصيات 
التغطية  رفيع����ة، فضال ع����ن 
اإلعالمية الشاملة، فإطالق هذا 
املتجر ف����ي الكويت يأتي ثمرة 
جناح حصده����ا افتتاح متاجر 
»بيلدا – ا – بير ووركش����وب« 
في دبي فيس����تيفال سيتي في 
سبتمبر 2009 وفي مارينا مول 
مرس����ى دبي في نوفمبر 2009 
وفي البحرين سيتي سنتر في 

أبريل 2010.
وصرح الرئيس التنفيذي ل� 
»بيلدا – ا – بير ووركش����وب« 
في دول اخللي����ج زياد اجليدة 
قائال: »ان مجمع األڤنيوز مكان 
استراتيجي الفتتاح متجر »بيلدا 
– ا – بير ووركشوب« ألنه من 
أكثر األماكن الترفيهية املقصودة 
ف����ي الكويت كم����ا يضم أفضل 
املاركات العاملي����ة، ونحن على 
ثقة بأن متجرنا سيكون مصدر 
استقطاب وإعجاب للعائالت«.

ينطلق متج����ر »بيلدا – ا – 
بير ووركش����وب« من فكرة ان 
لدى اجلمي����ع تقريبا، وبغض 
النظر ع����ن العمر، ولعا خاصا 

الشيخ دعيج اخلليفة يتوسط قدري عبدالوهاب وياسر صابوني في االفتتاح 

فرحة بصناعة دميتك

السفير السوري بسام عبداملجيد مع الشيخ دعيج اخلليفة وياسر صابوني

من الدمى املعروضة في »بيلدا – ا – بير ووركشوب«

بدمى احليوانات احملشوة، فور 
دخول الزبون الى متجر »بيلدا 
– ا – بير ووركشوب« يصبح في 
عالم دمى الدببة املميز واخلارج 
عن املألوف وفيه يجد 8 محطات 
لصناعة الدمى احملشّوة: اخترني، 
اس����معني، امألن����ي، خّيطني، 
س����ّرحني، لّبسني، س����ّميني، 
خذني الى املن����زل، ويقع أيضا 
أمام تشكيلة كبيرة من أصدقاء 

وأضاف أن الديكور الداخلي 
للبوتيك جاء مواكبا للتغييرات 
التي أجرتها الشركة أخيرا على 
أسلوب العرض، إذ أصبح لكل 
ماركة قسم خاص فيه من روح 
املاركة ما يدل عليها، وما يساعد 
العم���الء عليها العثور على ما 
يرغبون في اقتنائه من ماركات 
س���اعات عاملية، ومنها: ديور، 
جون جليانو، نينا ريتش���ي، 
ملبرغيني، شيروتي، فالنتينو، 
أجن���ر، فندي، بيي���ر كاردان، 
روشاس، سانت أونريه وروبرتو 

كافلي. 
 وأوضح ياس���ر صابوني 
أن افتتاح هذا البوتيك يواكب 
النمو املتزايد في حجم مبيعات 
إلى الوصول  الشركة، ويهدف 
إلى املزيد من العمالء في مختلف 
املناطق، لتنضم إلى سلسلة من 
البوتيكات العاملية في املجمع. 
من جانبه، قال الشيخ دعيج 
اخلليفة »أنا من عشاق روائع 
جنيڤ وابارك لعائلة صابوني 
على هذا االفتتاح الرائع وأتشرف 
بحض���ور جمي���ع افتتاحاتهم 
خصوص���ا ان الفرع األول لهم 
افتتح عام 1956 وهذا االمتداد 
لعام 2011 هو نبض من عائلة 
صابوني وأمتنى ان افتتح الفرع 
رقم 100 إن شاء اهلل متمنيا لهم 
املزيد من التوفيق والنجاح«. 
لميس بالل  ٭

الشركة منذ فترة إلى هذا التغيير 
ملواكبة تطلعات الشريحة املهمة 

من العمالء الكرام.

حتت رعاية وحضور الشيخ 
دعيج اخلليفة، احتفلت شركة 
»روائ���ع جنيڤ« للس���اعات 
الفاخرة بافتتاح بوتيكها »جنيڤ 
غاليري« ف���ي مجمع »أوملبيا« 
الس���املية، بحض���ور الرئيس 
التنفيذى ق���دري عبدالوهاب 
صابوني واملدير العام للشركة 
ياس���ر عبدالوهاب صابوني، 
الس���وري والسفير  والسفير 
اللبناني لدى الكويت ولفيف من 
الضيوف وعمالء الشركة وحشد 
كبير من أهل الصحافة واإلعالم، 
املدير  السياق صرح  وفي هذا 
العام للشركة ياسر صابوني 
ب���أن افتتاح بوتي���ك »جنيڤ 
غاليري« »روائع جنيڤ« قد جاء 
بعد إجراء حتديثات وتغييرات 
الديكورات  ش���املة في جميع 
ألفرع الش���ركة، حي���ث قامت 
على تنفيذها واحدة من كبرى 
الشركات اإليطالية املتخصصة 
بالديكور الداخلي، وبلمس���ات 
مرهفة من مصمم الديكور العاملي 
ألبرتو جيان ل���وكا، الذي قدم 
مزيجا فريدا بني خامات مختلفة، 
تعكس بوضوح املستوى الرفيع 
للعالمات التجارية التي اشتهرت 
شركة روائع جنيڤ للساعات 
بتقدميها لعمالئها، ورسوخها 
في أذهان مقتنيها، إضافة إلى 
تعزيزه فساحة املكان بأنواع من 
اإلضاءة املوزعة بعناية لتمنح 

شعورا بالدفء واألناقة معا. 
ومنذ اللحظة األولى لزيارة 
بوتيك »جني���ڤ غاليري« في 
الفارق  مجمع أوملبيا ستلحظ 
الكبير في الديكورات اجلذابة بني 
التصميمني احلديث والتقليدي، 
إذ وزعت على اجلوانب فترينات 
ع���رض وأطر كبي���رة مضيئة 
تعرض أحدث ما طرحته الدور 
العاملي���ة من س���اعات فاخرة، 
الوس���ط أيضا صناديق  وفي 
زجاجية رائعة وأنيقة حتتوي 
على مجموعات أخرى غاية في 

الفخامة.
وأكد صابوني أن هذا التحديث 
يلبي رغبة شريحة كبيرة من 
عش���اق األناقة والباحثني عن 
الذوق الرفيع والساعات الفاخرة، 
الفتا الى أن أوملبيا مول يعتبر 
م���ن أهم امل���والت التي أقيمت 
مؤخرا بالكويت، وقد سعت إدارة 

لقطة تذكارية امام جنيڤ غاليري في »أوملبيا«

)سعود سالم( زياد اجليدة يفتتح متجر »بيلدا – ا – بير ووركشوب« في األڤنيوز  


