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لترشيد استهالك الطاقة في المساجد

البنك التجاري يدعم جهود محافظة حولي
ضمن التنسيق والتعاون 
املســبق مــع محافظــات 
الكويت، قام البنك التجاري 
بدعم احلملة الوطنية التي 
نظمتهــا محافظــة حولي 
لترشيد استخدام الكهرباء 
والطاقة واملياه مبســاجد 
محافظــة حولــي »منطقة 
الزهراء«. ويأتي هذا الدعم 
انطالقا من حــرص البنك 
على ضرورة دعم مؤسسات 
املجتمــع املدنــي ودورهــا 
التوعوي وحمالتها الرامية 
إلى احملافظــة على املوارد 

الطبيعية في البالد.
وقد أشاد محافظ حولي 
الفريق أول م.الشيخ أحمد 
البنــك  النــواف مببــادرة 
التجــاري ودعمــه حلملة 
ترشــيد الكهرباء واملاء في 
املســاجد وكذلك مساندته 
للبرامــج والفعاليات التي 
تنظمها احملافظة، متمنيا من 
جميع املواطنني واملقيمني 
املساهمة بفاعلية في اجلهود 
الرامية إلى ترشيد الطاقة 

واحملافظة عليها. 
وبدورها قالت مســاعد 
املدير العام - إدارة اإلعالن 

بالبنك  العامة  والعالقــات 
التجاري الكويتي - أماني 
الورع: »إن البنك التجاري 
جــزء ال يتجزأ من نســيج 
املجتمع ويعمل دوما على 
الفعاليــات والبرامج  دعم 

التوعويــة التي تهدف إلى 
النفس والســلوك  تربيــة 
والتوسط واالعتدال وعدم 
اإلسراف في استهالك املياه 
والكهرباء، وهو ما دفعه إلى 
دعم هذه احلملة املنظمة من 
قبل محافظة حولي لترشيد 
استهالك الطاقة التي بدأت 

بدور العبادة«.
وبينت أماني الورع أن 
دعم البنك متثل في تقدمي 
مســاهمة ماليــة لتركيــب 
أدوات كهربائية وصنابير 
مياه حديثة تؤمن االستهالك 
األمثــل للكهربــاء وامليــاه 
وتســاهم في إيقاف الهدر 
واستنزاف الطاقات املائية 

والكهربائية للدولة. 
وجدير بالذكر أن البنك 
التجاري الكويتي يعمل عن 
كثب مع مؤسسات املجتمع 
املدنــي وخاصة محافظات 
الكويــت ويدعــم جهودها 
الرامية إلى تنمية املجتمع 
ونشر الوعي الذي من شأنه 
أن يحقق التنمية املستدامة 
من خالل برامج املسؤولية 
االجتماعية الشــاملة لدى 

البنك.

عــاد مهرجــان دبنهامز 
محبــو  ينتظــره  الــذي 
التســوق واملــرح بفــارغ 
الصبر، مبفاجآت أكبر ومرح 
وبهجــة أكثر مــع عروض 
رائعة ومميزة جلميع أفراد 

العائلة.
 وسيســتمتع زبائــن 
دبنهامز من ١ إلى ١٠ ديسمبر 
بعروض ومفاجآت مذهلة، 
باإلضافــة إلــى العديد من 
األنشطة الترفيهية املمتعة 
داخل احملل فضال عن سحب 
علــى جوائــز فورية قيمة 
وجائزة كبرى تبلغ قيمتها 

١٠٠٠٠ دينار. 
وسيكتشف زوار دبنهامز 
من ١ إلى 3 ديسمبر العديد من 
العروض الرائعة واملميزة، 
يتبعها أســبوع حافل من 
العروض احلصرية، ويقدم 
املهرجــان عــددا كبيرا من 
عروض »اشــتر ١ واحصل 
علــى الثانــي مجانا« على 
تشــكيالت متنوعــة مــن 
األحذية واألزياء احملبوكة 
والفساتني ومالءات األسرة 
من ابتكار ١8 مصمما عامليا.

وباإلضافة إلى التسوق، 
سيســتمتع جميــع أفــراد 
العائلة بعروض موسيقية 
وأنشطة الرسم على الوجه 
ومشــروبات  لألطفــال 
ستاربكس اللذيذة والفروزن 
يوغرت الشهي من بنكبري، 
كما ســيحظى املتسوقون 
خالل املهرجــان مع كل ١٠ 

دنانيــر ينفقونها بفرصة 
للدخول في السحب للفوز 
باجلائــزة الكبرى وقدرها 
١٠٠٠٠ دينــار علــى بطاقة 
الشــايع، وســيتم إجــراء 
الســحب يوم ٢٠ ديسمبر 

في األڤنيوز.
املــرح  مــن  وللمزيــد 
خــالل املهرجان، تنظم كل 
محالت دبنهامز املشــاركة 
مسابقة البحث عن »العالقة 
الذهبيــة« التــي ســتمنح 
الزبائن فرصا متعددة للفوز 
بجوائز فورية منها قسائم 

تسوق ووجبات مجانية في 
مطاعم الشايع.

ال تفوتوا فرصة التسوق 
والربح من أشــهر وأفضل 
العالمات العاملية في عالم 
األزياء النسائية والرجالية 
وأزيــاء األطفال، باإلضافة 
إلى مستحضرات التجميل 
واإلكسسوارات ومستلزمات 
البيــت وزوروا محــالت 
دبنهامز في األڤنيوز، وذي 
جيت مول، وسوق شرق، 
أو في مطار الكويت الدولي 

)قاعة املغادرة(.

عشرات العروض 
ملرح أكثر جلميع 

أفراد العائلة

مجموعة إيوفليا... األناقة الدائمة مع لفتة في وقتها
نســاء اليوم مدهشات وال 
ميكــن توقعهــن، وهــذا هــو 
السبب في تقدمي باملان لساعات 
إيوفليا الراقيــة واألنيقة مع 
ملســات مرحــة تغــري العني 
بإطالة النظر، حيث تتراقص 
العربيــة والرومانية  األرقام 
معــا بالتبــادل حــول نفــس 
املينا، ويتنافــس األملاس مع 
عرق اللؤلؤ في إظهار ملعتيهما، 
مــع ســوار ذي لونني يعكس 
بدقــة تفاصيل املينــا وعلبة 
الســاعة، كل هــذا يجعل من 
إيوفليا مناسبة لكل اللحظات 

واألمزجة.
يوجــد ١٦ موديــال فــي 
مجموعة إيوفليا السويسرية 
الصنع لكل منها شــخصيته 
والتجهيــزات  املتميــزة 
املصنوعة خصيصا والعثور 
علــى ما يالئم كل امرأة ليس 
باألمر الســهل، فنحن نلعب 
دور كيوبيد لنتأكد من ان كل 
امرأة تعثر على الساعة املثالية 
لها من خالل مجموعة شاملة 
من تصاميم املينا التي متتد 
ما بني املينا الالمعة واملثيرة 
التي تعرض رقمني رومانيني 
فقط تدعمهما خطوط رقيقة 
لعالمات الساعة وحتى املينا 

املنمقــة التي تظهــر نقوش 
األرابيســك املميــزة لباملان، 
وهنــاك أربعة ألــوان ثنائية 
تعطي ســحر احلب من أول 
نظرة يتفاخر كل منها بثماني 
وخمسني أملاسة تنم عن حياة 
وروح الفتاة احملبة لالحتفال، 
وهناك موديل يجمع بني علبة 
الــوردي PVD مــع  باللــون 
تفاصيــل مماثلة علــى املينا 

باألسود الغامض.
وكل ساعات إيوفليا جتتمع 
فيها جودة اخلامات مع االهتمام 

بالتفاصيل، وهناك  الصــارم 
عدة اختيــارات من مجموعة 
األلوان املعدنية منها الوردي 
PVD واألصفر PVD والفضي 
واالستانليس ستيل، وللعودة 
جلذور بيت األزياء الباريسي 
للعالمة التجارية هناك السوار 
ثالثــي الوصــالت أو احلزام 
اجللدي بنقشة جلد التمساح 
باللونــني البني أو األســود، 
وتضمن حركة السويســرية 
أال تتأخر صاحبة الساعة عن 

أي موعد مهم أبدا.

ساعات مونتريز 
باملان السويسرية 

كالسيكية ملاعة 
للعني

أول محل »إتش آند إم مان« ألزياء الرجال
في الكويت يستقبلكم اآلن في سكند أفنيو!

يســر اتــش آنــد ام أن 
يعلن عن افتتاح أول محل 
اتش آند ام مخصص ألزياء 
ومســتلزمات الرجال فقط 
في سكند أفنيوـ  األڤنيوز.

ويعــد اتش آنــد ام مان 
أول محل مصمم خصيصًا 
ألزيــاء الرجــال فقــط في 
الكويت، ويوفر تشــكيلة 
متنوعة من األزياء املسايرة 
ألحدث خطوط املوضة، ذات 
العاليــة وبأفضل  اجلودة 
األسعار وبطريقة مستدامة! 

ويستطيع الرجل أن يجد كل 
ما يحتاجه بــدءا من أزياء 
املوضة إلى مجموعة األزياء 
الرياضيــة التــي تناســب 

مهرجان دبنهامز يعود بجوائز ومفاجآت أكبر
وأروع مع جائزة كبرى بقيمة 10000 دينار

احلياة اليومية.
استمتع بتجربة تسوق 
رائعة في أتش آند إم مان، 
الوجهــة األولــى لتجربــة 

تسوق مذهلة!
وتأسست عالمة اتش آند 
ام التجارية في السويد عام 
١947، ولديها اليوم حوالي 
4١٠٠ محل في ٦٢ بلدا حول 
العالم، تتبع كلها فلســفة 
واحدة وهي تقدمي منتجات 
عاليــة اجلــودة بأفضــل 

األسعار.

عشاء رابطة الذواقة بـ »مطعم كروس رودز«
في فندق جي دبليو ماريوت الكويت

عقــد فنــدق جــي دبليــو 
ماريوت الكويت عشــاء على 
شرف جمعية الذواقة بالكويت 
وذلك مبناسبة افتتاح مطعمه 

اجلديد »كروس رودز«.
وقد افتتــح احلدث بكلمة 
ألقاها مدير عام فنادق ماريوت 
بالكويــت جورج عون والتي 
شــكر مــن خاللهــا جميــع 
احلضور، كما قام بإعطاء نبذة 
موجزة عن املطعم وما يقدمه 
من مطابخ عاملية شهيرة، وبعد 
ذلك اســتمتع اجلميع بعشاء 
رائع ضم تشــكيلة غنية من 

أطباق عاملية شهيرة. 
وجدير بالذكــر أن مطعم 
»كروس رودز« اجلديد يتميز 
بديكوراته العصرية وألوانه 
الرائعة، باإلضافة إلى مطبخ 
مفتوح ومحطات طهي مباشرة 
كفرن البيتزا لتحضير أشهى 
وأطيب أنواع البيتزا مباشرة 
حســب رغبة الضيــف، فرن 

التندوري لتحضير املأكوالت 
الهندية، ركن خاص بتحضير 
املأكوالت األســيوية والعديد 

غيرها.
وتتضمــن قائمــة طعامه 
أطباقا عديدة من مختلف أرجاء 
العالم كطبق سمك السلمون 
الروبيــان  املشــوي، طبــق 
املشــوي، برياني بالدجاج أو 
الروبيان مع اخلضار وأطباق 
التنــدوري الهنــدي والعديد 

غيرها.
كما تضم قائمة احللويات 

أصنافا متنوعة وغنية كالكرمي 
برولــي، كعكة الشــوكوالتة، 
الفواكه االســتوائية  ســلطة 
وكعكة نيويورك تشــيز كيك 

الشهيرة. 
وعلــق مدير عــام فنادق 
ماريوت الكويت جورج عون 
بهذه املناســبة قائال: »يعتبر 
مطعم« كــروس رودز »األول 
مــن نوعه فــي الكويت وذلك 
نظرا ملفهومه اجلديد والفريد 
من نوعــه مقارنــة باملطاعم 

املوجودة حاليا بالكويت«.

لقطة تذكارية ألعضاء جمعية الذواقة

جورج عون مرحبا بالضيوف


