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جتربة شيقة في 
أول مصنع شوكوالتة 

مخصص لألطفال
 في الكويت

فريق االتصاالت والعالقات اخلارجية في »األهلي الكويتي« مع عضوات مبرة األمل اخليرية

»األهلي الكويتي« يرعى احلفل السنوي
الرسمي ملبرة األمل اخليرية

البنــك األهلــي  شــارك 
الكويتــي فــي رعاية احلفل 
املوسيقي السنوي الرسمي 
الــذي تقيمــه مبــرة األمــل 
اخليرية أمــام جمهور كبير 
بلغ ٣٠٠ شــخص في فندق 
اجلميــرة يــوم اجلمعة ٢5 

اجلاري.
وتضمنت تلك األمســية 
املمتعة موسيقى كالسيكية 
ومعاصــرة وأغانــي عربية 
وأوروبيــة. قدمهــا كــورال 

وأوركسترا محليون. وأظهرت 
فرقة كورال مدرسة الكويت 
متميــزا  أداء  االجنليزيــة 
حيث تضمن أطفاال من ذوي 

االحتياجات اخلاصة.
وقد مت تنظيم احلفل من 
قبل مبرة األمل، وهي جمعية 
خيرية مسجلة في الكويت، 
وتقوم بتنظيــم هذا احلفل 
سنويا منذ عام ٢٠٠٣ كجزء 
من جهودها جلمع التبرعات 
لبرنامجها لدعم ذوي االعاقات 

الذهنية في املجتمع الكويتي. 
ويعتبــر البنــك األهلــي 
فــي  املشــاركة  الكويتــي 
املناسبات االجتماعية من أهم 
مكونات برنامج مسؤوليته 
االجتماعيــة وخاصــة فــي 
دعــم البرامج التي تســاعد 
ذوي االحتياجات اخلاصة. 
وهو حريص على تشــجيع 
األنشطة االجتماعية وخاصة 
في دعــم ذوي االحتياجات 

اخلاصة.

جتربة فريدة لدى مطاعم شيراتون في »األڤنيوز«

مطاعم عريقة وخيارات 
متنوعة من فندق شيراتون 
الكويت إلى مجمع األڤنيوز، 
أحــد أكبر وأرقــى مجمعات 
التسوق في املنطقة، لينعم 
رواده بتجربة تناول أشهى 
األطباق مــن مختلف أنحاء 
العالم وفق أعلى املعايير لفن 
الضيافــة واخلدمة املتميزة 
التي اعتاد على تقدميها فندق 
شيراتون الكويت على مدى 
5٠ عاما من النجاح والتميز.

فمع دخول موسم الشتاء، 
وبعد جتربة تسوق فريدة، 
ندعوكم لالستمتاع بقضاء 
أجمــل األوقــات وتــذوق ما 
يطيب لكم من أشهى املأكوالت 
التي ينفرد بتقدميها مطعم 
احلمراء العريــق في غراند 
أڤنيــو - األفنيوز، تبدأ من 
وجبات الفطور في الصباح 
الى األطباق العاملية واملتنوعة 
والعشــاء.  الغــداء  علــى 
ويستقبلكم مطعم الطربوش 
اللبنانــي األصيل ليقدم ألذ 

البــاردة واملقبالت  املــازات 
الساخنة، باإلضافة إلى قوائم 
الطعام الغنية منها: جعيتا 
وبيــت الديــن وبعلبــك كل 
هذا وأكثر في أجواء عائلية 

وطابع لبناني تقليدي.
مطعــم  عودكــم  وكمــا 
بخارى على أجوائه الرائعة 
وتصاميمه الساحرة عاكسا 
الهنــدي،  الطعــم  أصالــة 
فيســتقبلكم يوميــا ليقــدم 
لكم كنزا غنيــا من األطباق 

احملضرة بأجود أنواع التوابل 
الفريدة.

ولعشــاق مطعم شهريار 
يقدم املطعم أنواعا غنية من 
املقبــالت وأطباق املشــاوي 
اإليرانيــة الشــهية مع خبز 
الســاخن واحملضر  التنــور 

أمامكم.
وللباحثني عن الهدوء وسط 
زحمة التســوق، يقدم املقهى 
اإلجنليزي مبوقعه املميز في 
سكند أڤنيو أجود أنواع الشاي 
الفاخرة واملأكوالت اخلفيفة 
مثل السكونز والسندويشات 
الصغيرة فــي أجواء عائلية 

راقية.
شــركة  وتخــص  هــذا، 
محمد حمود الشــايع الرائدة 
فــي جتــارة التجزئــة نزالء 
الكويــت  فنــدق شــيراتون 
وفوربوينتــس شــيراتون 
الكويت من خالل تقدمي قسائم 
خصومات شرائية لدى أكثر 
من ٦7 ماركة جتارية منتشرة 

في مجمع األڤنيوز.

قضاء أجمل 
األوقات وتذوق 

أشهى
املأكوالت

دعم البرامج 
التي تساعد ذوي 

االحتياجات
اخلاصة

افتتاح منشأة »شوكوالتة كيندر« في »كيدزانيا«

أعلنت »كيدزانيا الكويت«، 
الترفيهيــة  مدينــة األلعــاب 
والتعليمية الرائدة، اليوم عن 
تعاونها رسميا مع »شوكوالتة 
كينــدر« إلطــالق أول مصنع 
شوكوالتة لألطفال في الكويت، 
الذين  وسيســتمتع األطفــال 
ســيزورون منشــأة »كيندر« 
في كيدزانيا بتجربة مشــوقة 
من خــالل اكتشــاف النكهات 
اللذيذة وإعداد ألواح شوكوالتة 

»كيندر« الشهية بأنفسهم.
مصنــع  افتتــاح  ومــع 
»شوكوالتة كيندر«، وتكريسا 
لشعار كيندر »العب، اكتشف 
وتعلم«، سيتمكن األطفال من 
تعلم مختلف اخلطوات املتبعة 
في إعداد الشوكوالتة، بدءا من 
اختيار املكونات مرورا مبزجها 
ووضعها في قوالب ووصوال 
إلــى تغليفهــا لتقــدمي لــوح 
الشوكوالتة الشهية، وسيشرف 
خبراء متخصصون في إعداد 
الشوكوالتة على تدريب األطفال 
ليصبحوا أفضل صناع حلوى 

في املدينة. 
ومبناســبة افتتــاح هــذه 
املنشأة اجلديدة في املدينة، قال 

فرناندو ميدروا، نائب الرئيس 
في قطاع الترفيه والتسلية في 
»شركة محمد حمود الشايع«: 
»نحن متحمسون لتقدمي جتربة 
املصنع اجلديد في »كيدزانيا« 
من خالل هذا التعاون املميز مع 
»شوكوالتة كيندر« التي تعد 
إحدى أكبر وأشــهر العالمات 

التجارية في القطاع«.
وأضاف ميدروا: »ال شك بأن 
كل األطفال يحبون الشوكوالتة. 
املنشــأة  وال تقتصــر مزايــا 
اجلديدة علــى منحهم فرصة 
التمتع بأشهى نكهاتها، بل تفتح 
أمامهم أيضا املجال للمشاركة 
فــي جتربــة إعدادهــا خطوة 
بخطــوة، ليكونــوا فخورين 
بتناول ألواح الشوكوالتة التي 
أعدوها بأنفسهم. وتنسجم هذه 
اخلطوة مع تركيزنا املستمر 
علــى إثراء التجــارب املتاحة 
لألطفال وحرصنــا املتواصل 
على منحهم فرصا للمشاركة في 
جتارب منوذجية تتكامل فيها 
التعليمية مع األجواء  القيمة 

الترفيهية املسلية«.
غيــدو  قــال  بــدوره، 
فيراالسكو، املدير العام لشركة 

فيريرو في منطقــة اخلليج: 
»نحن نهتم في كيندر بتوفير 
فرصــة لألطفــال ليعيشــوا 
طفولة ســعيدة ويســاهموا 
في بناء عالــم أفضل انطالقا 
من إمياننا الراسخ بأن الطفل 
السعيد اليوم سيكون إنسانا 
أســعد في املســتقبل، ونحن 
نعتقد أننا من خالل مساعدة 
اآلبــاء واألمهــات على ضمان 
طفولة سعيدة ألطفالهم، فإننا 
نؤدي أيضا دورنا على أكمل 
وجه ونساهم في جعل العالم 
مكانا أفضل لهــم«. وأضاف: 
»تتماشــى قيمنــا كثيــرا مع 
رؤيــة ومبــادئ كيدزانيا في 
إلهام عقول وقلــوب األطفال 
في كل مكان من خالل متكينهم 
ودعم قدراتهم ومساعدتهم على 
بناء مستقبلهم«. وبدأ »مصنع 
شوكوالتة كيندر« بالفعل في 
اســتقبال األطفــال مــن زوار 
مدينة »كيدزانيا« الترفيهية، 
الوجهة الفريدة من نوعها التي 
تعطــي الفرصــة لألطفال في 
الكويــت لتعلم كافــة مراحل 
إعداد الشــوكوالتة من خالل 

أنشطة مرحة ومسلية.

جديد »أيجنر« للظهور بأسلوب مميز 
في احتفاالت عيد امليالد ورأس السنة

يعتبــر بيــت املوضــة 
األملانيــة »أيجنــر« إحــدى 
العالمــات التجاريــة األكثر 
تنوعــا وطلبا فــي املنطقة، 
ونظرا الســتهدافه مجموعة 
كبيــرة من األذواق، مت خلق 
التصاميــم املعبرة بشــكل 
خاص حتى متثل التطلعات 
واإلبداع واألســلوب بتأثير 
النفحــة  يحمــل  واضــح 
الباريسية. ويتكون التحديث 
اجلديد في املجموعة من مزيج 
جديد من األلوان والتفاصيل 
املنتجــات  املعقــدة. تقــدم 
اجلديدة، التي متت إضافتها 
إلى الئحة أفكار الهدايا املثالية 
ملوسم األعياد هذا، خيارات 
األذواق.  لكافــة  واســعة 
يتميــز جديدنا بــكل ما هو 
ساحر ومرغوب، من ساعات 
مرصعة باألملاس بإصدارات 
محدودة تشــرق جماال إلى 
حلى مجوهرات جميلة تشع 

وتتألأل في الضوء.
الســاعات على  وتهيمن 
املجموعة اخلاصة بالرجال، 
وهــي تؤكــد علــى التطور، 
وهي متوافرة بنماذج جلدية 
وبأســوار. وتتجــه املوضة 
هذا املوســم إلى اســتخدام 
التصفيــح بالذهب الزهري 
التــاج والعقارب  اللون في 
وهــو اجتــاه القــى رواجــا 
كبيــرا في خبايا الســاعات 
أزرار  وتنضــم  الفاخــرة. 
األكمــام واألقــالم أيضا إلى 
مجموعات علب الساعات، كما 
تتوافر املسجالت والساعات 

الكالسيكية في املجموعة.
ومت تصميــم منتجــات 
أيجنر اجلديدة حتى تتالءم 
مــع كل امليزانيــات، وهــي 
متوافرة في متاجر مختارة 

في كل أنحاء الكويت.

»جميرا النسيم« يدشّن أبوابه 1 ديسمبر في دبي
يستعد منتجع جميرا النسيم لتدشني أبوابه في األول من 
ديسمبر 2016، وسيضفي هذا الصرح املميز ملسة معمارية 
معاصرة للفنادق واملنتجعات القائمة في مدينة جميرا، ومينح في 
الوقت ذاته الضيوف جتربة فاخرة تركز على رحلة اسكتشاف 
ثقافة دبي احلديثة، ويوفر املنتجع اجلديد وسائل الراحة التي 
تناسب العائلة واملسافرين األفراد في ظل بيئة مجاورة لشاطئ 

البحر توفر الراحة واخلصوصية واالسترخاء. 
هذا، ويؤرخ هذا الصرح، الذي ميثل الفصل األخير إلكتمال 
مشروع مدينة جميرا، املنتجع العربي في دبي احلائز على عدة 
جوائز عاملية، جناح مجموعة جميرا في حتويل كيلومترين من 
أجمل شواطئ البحر إلى مقصد سياحي كبير، وبدأت مشاريع 
جميرا الفندقية عام 1997 بتدشــني جميرا بيتش هوتيل ثم 
تعززت بإنشاء أبرز معالم دبي وهي فندق برج العرب جميرا 

ومدينة جميرا. 
ويقول ريتشارد ألكسندر، مدير عام جميرا النسيم، »كان 
العام املاضي رحلة رائعة من التخطيط واالستعدادات لتدشني 
جميرا النسيم. ونظرا ألهمية التحدي واملسؤولية التي على 
عاتقنا، واملتمثلة في كتابة الفصــل األخير من قصة مدينة 

جميرا، كان طموحنا أبعد من مجرد تدشني فندق مؤلف من 
430 غرفة بإطاللة على شــاطئ البحر، وذلك بإضفاء حراك 

نابض مياثل ما حتفل به حياة دبي اليوم«.
وأضاف، »أتيحت لنا فرصة رائعة لنا إلمتام شاطئ رائع 
مع ملســة معمارية معاصرة متيز فنادق ومنتجعات جميرا 
باجلوار وكذلك اخلدمات الفاخــرة التي تقدمها هذه العالمة 
بهدف إلقــاء الضوء على أفضل ما مييز مدينة دبي النابضة 
باحلياة والتجدد، لقد كان مفهوم »البيت بيتك« الفكرة األساس 
في التصميم الداخلــي واخلارجي للفندق وكذلك في جتربة 

الضيوف التي نسعى إلى تقدميها«.
وجتسد كلمة »النسيم« املوقع الفريد للفندق املطل على 
شــاطئ البحر مع التصميم الفريد لغرف الضيوف ومزايا 
الفندق التي تبعث شعورا بالهدوء واالسترخاء لكل من يتجول 
فيه. واستلهم الديكور الداخلي للفندق املؤلف من 430 غرفة، 
منها 100 متجاورة، من نسيم البحر والكثبان الرملية وتراث 
دبي في صيد اللؤلــؤ إضافة إلى التقاليــد البدوية. وجرى 
تصميم احلمامات املفتوحة الواســعة باالعتماد على مفهوم 

»احلمام« العربي.

ويحتضن بحيرة الســالحف املخصصــة إلعادة تأهيل 
السالحف املصابة واملهددة باالنقراض بشكل خطير

يضم 43 جناحا منها 12 للعائالت، و28 أجنحة أوشــني، 
وجناحان رئاسيان وجناح ملكي يشغل مساحة 500 متر مربع. 
ويتألف الفنــدق من 4 مطاعم أخرى منحت جلهات ثالثة 
من شــركاء جميرا إلدارتها، وحتيط هــذه املطاعم ببحيرة 
السالحف إلضفاء مكان اجتماعي مصغر في الفندق: مطعم 
بالك تاب املفضل فــي نيويورك الذي يقدم البرجر واللحم، 
11 بارو توسكان بيســترو دبي الذي متلكه عائلة فيراجامو، 
ومطعم كاتسويا الياباني الذي صممه فيليب ستارك واملطعم 

عالمة فالمنجو الشهير الذي تطور في دبي.
 ويحفل مدخل الفنــدق بنحت رائع يرمز لقافلة اجلمال 
التي تعــدو على املياه املصنوعة من فــوالذ المع غير قابل 
للصدأ. وقام بتصميم هذا العمــل الفنان اإلماراتي مطر بن 
الحج، وتضم األعمال الفنية األخرى في الفندق مجســمات 
من الفوالذ الالمع غير القابل للصدأ لقصيدة مكتوبة باخلط 
العربي من أشعار صاحب الســمو الشيخ محمد بن راشد، 

وتعرض خلف مكتب االستقبال. 


