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»مارينا الكويت« يطلق أمسيات الباربكيو الراقية كل أربعاء

الوجب���ات املعدة خصوصا 
إلرضاء جميع االذواق، مبا 
القريدس املش���وي  يحوي 
عل���ى الفحم، وع���دة أنواع 
من اللحوم الشهية املشوية 
والدجاج، فضال عن تشكيلة 
متنوعة وغنية من السلطات 
واخلبز بأنواعه. وكان مسك 
ختام السهرة تناول أشهى 
وأفخر احللويات، على أنغام 
املوسيقى الشرقية الهادئة. 

وتواصلت االمسية ملا بعد 
منتص���ف اللي���ل، وحرص 
الفندق عل���ى أن يحظى كل 
ضي���ف بأوق���ات رائعة ال 

تنسى. 
الباربكيو  تقام أمسيات 
بقرب حمام السباحة مساء 
كل ي���وم أربعاء، ويتس���ع 
املكان الذي تقام فيه ل� 150 
ضيفا مع مساحات مخصصة 

للمجموعات.

جتربة مميزة الختبار أطباقنا 
الرائعة في أجواء س���احرة 
من احلف���اوة والضيافة في 
فن���دق مارينا. ونحن ندعو 
ضيوفنا لالسترخاء في أرقى 
االجواء وتناول ما يطيب لهم 
من املأكوالت التي نقدمها في 

إطار »أمسيات الباربكيو«.
وق���د احت���وت قائم���ة 
املش���اوي عل���ى مجموعة 
من أش���هى االطب���اق وألذ 

مع اقتراب فصل الربيع، 
ش���هد فندق مارينا الكويت 
حدث إطالق أمسيات الباربكيو 
بجانب حمام السباحة واملطل 
على اخلليج العربي، بحضور 
نخب���ة من أه���ل الصحافة 
واإلعالم في الكويت وممثلني 
الفن���دق. وقام  ادارة  ع���ن 
باس���تقبال الضيوف املدير 
الع���ام نبيل حمود بصحبة 
الفريق االداري، حيث استمتع 
الش���واء  الضيوف بأطباق 
الشهية والشيشة على أنغام 
املوسيقى الشرقية في ليلة 
ساحرة تبعث على االسترخاء 
وسط إطالالت ال تضاهى على 
العربي.  ش���واطئ اخلليج 
وحظي الضيوف بتشكيلة 
وافرة من االطباق املشوية 
املتبل���ة الت���ي تنوعت بني 
املأكوالت البحرية واللحوم 
الى جانب منص���ة خاصة 
تضم مجموعة متنوعة من 

املقبالت.
وبهذه املناسبة، قال حمود: 
نحرص على إطالق أمسيات 
الباربكيو كل عام في مثل هذه 
الفترة حني يس���ود الطقس 
اجلميل لنوف���ر للضيوف 

نبيل حمود متحدثا للحضور

مدى حمود حضرت حفل املارينا من احلضور

فريق الطهاة.. وأشهى املشويات

زياد بوجابر

إعداد أشهى أنواع الباربكيو

أجواء الطرب الشرقي على شاطئ املارينا

)متني غوزال( نبيل حمود وزياد بوجابر يتوسطان فريق »مارينا« أثناء احلفل 

مجموعة املالبس النسائية من »كنزو« Kenzo لربيع وصيف 2013

العالية  وأطلت األحذية 
اجللدية ذات الكعوب املرتفعة 
واملزودة بحبال مطاطة، مع 
األحذية العالية الكعوب بدون 
رباط وبطبعة جلد السحلية 
احلمضي اللون، إلى جانب 
صنادل شديدة الزركشة بجلد 
السحلية اللماع وتفاصيل من 
الرافية واملعادن، لتكمل كلها 
اإلطاللة احلضرية املستوحاة 

من األدغال.

الذهبية.
كما تعاون���ا مجددا مع 
التي  »ديلفين���ا ديليتريز« 
ابتك���رت مجموع���ة م���ن 
املجوهرات التي ضمنت قطعا 
معدنية مزخرفة ومطبعة، 
ومعاصم أكمام مكشكش���ة 
وخوامت على هيئات حيوانات 
وأمشاط للشعر أضفت روح 
الغابة الوحش���ية على كل 

إطاللة.

واخلردلي التي أضفت طبيعة 
س���ريالية وصناعية على 

الطبعة احليوانية.
جتدر اإلش���ارة إلى أننا 
قدمنا طبعة الغابة املسببة 
للهذي���ان، وه���ي ص���ورة 
تخيلناها للدغل مثلما يبدو 
عليه من خالل نظارة ليلية. 
أما طبعة النمر اخلاصة بنا 
فطرزت عل���ى قطع الدينم 
وأضيف���ت إل���ى اإلبزميات 

قطعة نوعا من التميز لكل 
امرأة حتب أن تظهر.

وعالوة على ذلك، ظهرت 
إيحاءات جريئة في كل أنحاء 
املجموعة، كطبعات النمور 
املتربصة خل���ف األوراق، 
وبنطال بدا بتصميمه وكأن 
حذاء طويال يغطي الركبة.

وبرزت أيضا طبعة الفهد 
التمويهية في أنحاء املجموعة 
بألوان اليوسفي والفيروزي 

القطع الت���ي متيز »كنزو« 
الفس���تان  Kenzo، أال وهو 
ذو الكتف الواحد، وقلصنا 
أكثر  حجمه التخاذ مقاربة 
انس���يابية وابت���كارا ف���ي 

القمصان والفساتني.
القطع  الكثير من  اتشح 
بنفحات من املالبس النسائية 
الداخلية، فبدا وكأن املالبس 
التحتية ظاهرة للعيان. أما 
التفاصيل فمنحت كل  هذه 

أمناط هندسية وعضوية.
كما جمعنا حبنا للطابع 
العملي املتجس���د في قطع 
متعددة االس���تعماالت، مع 
الش���اعرية واالنس���يابية، 
فكش���فنا إلى حد كبير عن 
مفاتن اجلسم ناهيك عن أننا 
نسقنا املالبس املفصلة مع 

التصاميم األكثر تهدال.
اجلدي���ر بالذك���ر أنن���ا 
اس���تعملنا إحدى أش���هر 

اس���تقينا وحين���ا لهذه 
املجموعة من أدغال آس���يا 
النابضة باحلياة، فاصطبغت 
بأل���وان األخض���ر واملغرة 
الصفراء واكتنزت بطبعات 

الفهد والنمر التمويهية.
الطاقة  ترجمن���ا ه���ذه 
الطبيعية اجلامحة إلى لغة 
حضرية للربيع، وتخللتها 
ومضات من األزرق اجلليدي 
والزهري الباهت، إلى جانب 

شركة عيسى حسني اليوسفي وأوالده
 ترعى األنشطة الترفيهية الهادفة في مركز صيانة 

األجهزة اإللكترونية ضمن مرافق مدينة كيدزانيا
حتاكي الواقع العملي في مركز 
اخلدمة املصغر، والتي ستسمح 
لهم ببناء رابط على املدى البعيد 

مع مجموعة اليوسفي.
من جانبه ق����ال فيرناندو 
الرئيس إلدارة  ميدورا، نائب 
املنشآت الترفيهية لدى شركة 
محمد حمود الشايع: »تسعدنا 
الش����راكة مع ش����ركة وطنية 
مرموقة مثل شركة عيسى حسني 
اليوسفي وأوالده، والتي تتمتع 
بإرث عري����ق ومكانة مميزة. 
ومن خالل منشأة مركز صيانة 
األجهزة اإللكترونية ميكننا معا 
العمل على دعم تطوير الثقة 
التحليلية  بالنفس واملهارات 
والشخصية لدى األطفال من 
خالل تفاعلهم مع األنش����طة 
الش����يقة التي س����تقدمها لهم 
هذه املنشأة، ونحن واثقون من 
قدرة الشركة على توفير أجواء 
غنية وجتربة إيجابية لألطفال 
حتضرهم لبناء مستقبل زاهر 

في عالم أفضل«. 
وسيكون األطفال حتى عمر 
14 عاما على موعد مع أنشطة 
رائعة للعب األدوار املختلفة 
حلوالي 78 وظيفة و100 نشاط 
ممتع وذلك عند افتتاح مدينة 
كيدزانيا الكويت بإدارة شركة 
محمد حمود الشايع في منطقة 

املول في مجمع األڤنيوز. 

 نبذة عن كيدزانيا

تفوق جتربة كيدزانيا كونها 
متحفا لألطفال أو مركزا للترفيه 
الترفيه  العائلي، فهي تنق����ل 
التفاعلي والتعليم إلى مستويات 
مختلفة وجديدة من خالل دمج 
أداء أدوار الكبار في مهام احلياة 
الواقعية. تقدم كيدزانيا جتربة 
فريدة ملدينة يديرها األطفال 
لتعليم وتثقيف الصغار حتى 
عمر 14 عاما عبر مواقف حياتية 
متنوعة كالوصول إلى املطار أو 
زيارة وسط املدينة واستكشاف 
شوارعها. نقدم لألطفال نسخة 
من العالم الواقعي في بيئة آمنة 
ومدينة تتمتع باالكتفاء الذاتي 
متتد مبساحة 7000 متر مربع. 
وكما في احلياة الواقعية، ميكن 
لألطفال االختيار من بني أكثر 
من 78 نشاطا مختلفا تعكس 
جميعها املهن واألعمال احلقيقية 
كالشرطي والطبيب والصحافي 

أو التاجر، ليتمكنوا من كسب 
األم����وال بعملة »كيدزو« التي 
إنفاقها.  أو  بوسعهم ادخارها 
تعم����ل كيدزانيا متاما كمدينة 
حقيقية فيها مبان وش����وارع 
مرصوفة ومركبات واقتصاد 
ووجهات محددة على ش����كل 
مؤسس����ات تق����وم برعايتها 
العالمات  مجموعة من كبرى 
التجارية العاملية واحمللية. مت 
تصميم املرافق بهدف التعليم 
التجريبي، مم����ا يعزز تنمية 
املهارات احلياتية من منظور 

طفولي مرح. 
يقع مقر شركة كيدزانيا في 
املكس����يك وهي شركة خاصة 
تقدم مفهوما مميزا حائزا على 
اجلوائز العاملية تقديرا للمزيج 
الفريد م����ن التعليم والترفيه 
افتتح����ت أول مدن  لألطفال. 
كيدزانيا في مكس����يكو سيتي 
عام 1999 وتتواجد حاليا في 10 
مواقع هي مونتيري باملكسيك 
وطوكيو وجاكرتا وكوش����ني 
ولش����بونة ودبي وس����يئول 
وكواالملبور وكيكيلكو باملكسيك 
وس����انتياغو في تشيلي. وقد 
زار املدينة حتى اآلن أكثر من 
20 مليون شخص من األطفال 
العالم، فيما  واألهالي ح����ول 
تتضمن خطط الشركة افتتاح 
عشر مدن أخرى في كل: من جدة 
وبانكوك وساو باولو وموسكو 
ومومباي واسطنبول والقاهرة 
ولن����دن والوالي����ات املتحدة 

األميركية. 
متتد مدينة كيدزانيا الكويت 
على مساحة 7000 متر مربع 
الثالثة من مجمع  في املرحلة 
األڤنيوز. للمزيد من املعلومات 
حول مدينة كيدزانيا وموقعها 
ف����ي الكويت الرج����اء االطالع 

على:
http://www.kuwait.kidzania.com
www.facebook.com/KidZaniaKuwait
www.twitter.com/KidZaniaKuwait
www.instagram.com/
KidZaniaKuwait
www.youtube.com/KidZaniaKuwait

الكويت  يس����ر كيدزاني����ا 
اإلع����الن عن انضمام ش����ركة 
اليوس����في  عيس����ى حس����ني 
وأوالده إلى قائمة الش����ركات 
الرائ����دة والراعي����ة للمرافق 
الترفيهية الهادفة ضمن املدينة 
الديناميكية املخصصة لألطفال. 
اليوسفي  كما تعتبر ش����ركة 
أحد أب����رز املوزعني املعتمدين 
العاملية  التجاري����ة  للعالمات 
في قطاع اإللكترونيات، وهي 
أيضا املوزع احلصري لنخبة 
من األسماء املرموقة من أمثال 
باناس����ونيك وشارب، ومتتاز 
الشركة بامتالكها ألكبر مرافق 
الصيانة في الكويت والشرق 
األوسط، وضمن بنود االتفاقية 
بني كل م����ن كيدزانيا الكويت 
اليوس����في ستقوم  وش����ركة 
األخيرة برعاية جميع األنشطة 
الهادف����ة في مركز  الترفيهية 
صيانة األجهزة اإللكترونية في 
مدينة كيدزانيا الكويت ممثلة 

مبركز اليوسفي للخدمة.
ولدى االنتهاء من تصميم 
مرافق منشأة اليوسفي لألطفال 
ف����ي كيدزانيا الكوي����ت فإنها 
ستقدم لروادها فرصة فريدة 
وشيقة في عالم اإللكترونيات 
حيث ميكنهم ممارسة نشاطات 
مختلفة مثل لع����ب دور فني 
الصيانة والتصليح في أجواء 
تثقيفي����ة وترفيهي����ة هادفة 
ضمن مرك����ز صيانة األجهزة 
اإللكترونية. ومن خالل زيارة 
منشأة اليوسفي في كيدزانيا 
الكوي����ت س����يتعلم األطفال 
أساس����يات إص����الح األجهزة 
اإللكتروني����ة املختلف����ة م����ن 
املكانس الكهربائية إلى أجهزة 
احلاس����وب، وذلك في ورشة 
عمل مجه����زة بالكامل بجميع 
األدوات واألجهزة العصرية. 
وعند اكتمال التصليح والتأكد 
من كون اجلهاز يعمل بالشكل 
الصحيح، يحصل الطفل على 
أجر مقابل اخلدمات والدور الذي 
أداه يتقاضاه بعملة »الكيدزوز«، 
وه����ي عملة مدين����ة كيدزانيا 
الرس����مية كمكافأة على عمله 
اجلاد. كما ميكن لألطفال، إلى 
جانب تعلم إصالح األعطال، 
تطوير مهارات التحليل وفهم 
كيفية اتباع التعليمات ومدى 
أهمية السالمة عند التعامل مع 

اإللكترونيات. 
وتعليقا على هذه الشراكة، 
قال عارف عيسي اليوسفي نائب 
رئيس مجلس اإلدارة في شركة 
عيسى حسني اليوسفي وأوالده: 
نحن ندرك في شركة اليوسفي 
أهمية املكانة والقيمة العالية 
التي تتمتع بها مدينة كيدزانيا 
التي  القيمة  الكويت والفوائد 
س����تضيفها إلى حياة وأذهان 
األجيال القادمة من خالل منصة 
عملية مميزة وفريدة من نوعها، 
حيث سنكون قادرين معا على 
تقدمي فرص����ة لتجربة العالم 
الديناميكي لألطفال في قسم 
صيانة األجهزة اإللكترونية. 
كما أنن����ا نتطلع لتقدمي فائدة 
كبيرة ألجيال الكويت الواعدة 
مع أول جترب����ة عمل لهم في 
عارف اليوسفي وفيرناندو ميدورا وشراكة ضمن املدينة الديناميكية املخصصة لألطفالإص����الح اإللكتروني����ات التي 


