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كما عودتنا ماركة Saint Honore الفرنسية الفاخرة 
على كل متيز وإبداع، بدأ التطلع للثقافة العربية إضافة 
ملس���ة من التألق العربي للعالمة التجارية مع توقيع 
صبا مبارك، النجمة األردنية للتلفزيون والس���ينما، 

وأصبحت سفيرة العالمة التجارية اخلاصة بهم.
تشتهر صبا مبارك بأسلوبها العاطفي احلنون الذي 
يصل جلمهورها عبر الشاش���ات � سواء الصغيرة او 
الكبيرة � في العالم العربي وحصلت أعمالها على معدل 
مش���اهدة عالية كما منحت مؤخرا لقب »أفضل ممثلة 

عربية« في مهرجان السينما في األردن. 
 Saint ومن املتوقع تأييد صبا مبارك من مجموعة
Honore للساعات الفاخرة واالكسسوارات واملجوهرات 
وتصبح الوجه اإلعالني لتسويق العالمة التجارية بني 

عشاق الساعات واملجوهرات في الشرق األوسط.
وبالفعل متثل Saint Honore عالمة راس���خة كرمز 
لإلبداع والفخامة والرقي، كما أنها اليوم عالمة جتارية 
عاملي���ة لها حضور في أكثر من 50 بلدا، وتعمل حاليا 

على توسيع وجودها في منطقة الشرق األوسط.
صبا مبارك تشتهر بأسلوبها األنيق والذوق والرقي 
في اختيارتها على الصعيدين، الشخصي بكيفية اختيار 
طالتها والعملي بكيفية اختيار أدوارها، وكل هذه الصفات 

.Saint Honore التي جتسد العالمة التجارية
وقال Olivier Birault الرئيس التنفيذي لسانت أونوريه 
»هذه الش���راكة تدل أيضا على تعمي���ق الروابط مع 
عمالئنا في الشرق األوس���ط الذين كانوا أنصار هذه 
العالم���ة التجارية، ونحن نتطلع إلى مواصلة تعزيز 
وجودنا في املنطقة لنكون قادرين على خدمة عمالئنا 

في الشرق األوسط على نحو أفضل«.
من جانبها، صرحت صبا مبارك: »يش���رفني جدا 
احلصول على اللقب كأول س���فيرة للعالمة التجارية 
Saint Honore في الوطن العربي«، وأضافت »أن الذوق 
املتوهج الذي تتس���م به ماركة س���انت أونوريه من 
س���اعات واكسس���وارات جعل العالمة التجارية ذات 
ش���عبية كبيرة بني عدد كبير من محبي الفخامة في 

الشرق األوسط«.
وتقدم Saint Honore من خالل االستفادة من خبراتها 
القدمية فرنسا وأوروبا ومزج ذلك مع اجتاهات التصاميم 
احلديثة، بخل���ق مجموعات معاصرة مصممة لتلبية 
أذواق اجلماهير املميزين في جميع أنحاء العالم، مبزج 

الدقة السويسرية مع الذوق الفرنسي. 
تتوافر جميع ساعات Saint Honore لدى جميع أفرع 

روائع جنيڤ وخاصة فرع مجمع البحر.

لم يكن التطور االحترافي أبدا للمتعة فقط، فهذا املوسم، 
دخلت أشكال جديدة على تصميم حقائب األعمال،إذ دخلت 
مجموعة من األشكال اجلديدة املفعمة باحليوية لتتناسب 
بش����كل مدهش وجديد مع األعمال )وكذلك مع حامليها( 
فأشكال حقائب األعمال اجلديدة كليا تضيف لكل منظر 

وطابع مختلف.
متيزت ماركة إيك����و لألحذية مجموعة ربيع � صيف 
2013 والتي تتميز بألوانها الرائعة ونوعيتها الراقية من 
اجللود الطبيعية والتصاميم املتناهية في الدقة والبساطة. 
وتعتبر تشكيلة هذا املوسم من التشكيالت املتكاملة والتي 
تلبي احتياجات الزبائن من أحذية وحقائب متناس����قة 
تتناس����ب مع جميع األعمار للنس����اء والرجال واألطفال 

واملولودين حديثا.
أفرعنا الرئيسية في: األڤنيوز مول، مارينا مول، الكوت 
مول، مجمع املهلب، مجمع املثنى، وجمعية الشامية ومجمع 
أوتاد كما نتواجد في: مجمع البيرق، جمعية كيفان، جمعية 

الروضة، جمعية بيان وكذلك جمعية اليرموك.
وتتميز إيكو بتقدمي قيم����ة مضافة تلبي احتياجات 
شريحة الزبائن املتنوعة، إيكو حتمل أسلوبا يجمع بني 
الراحة واألناقة وجودة منقطع����ة النظير وتكنولوجيا 
إبداعية وفلسفتها )حذاء يتبع بصمة القدم(، تعتبر إيكو 
ماركة األحذية الوحيدة التي متتلك مصنع جلودها اخلاص 

وذلك حرصا منهم على اجلودة واإلنتاج املتقن.
نحن صانعي االحذية في إيكو نهدف باستمرار إلى حتدي 
املأل����وف، جاهدين ملفاجأتكم بداية من تطوير التصاميم 
واملنتجات بدون احلاجة إل����ى التقليل من جودة املنتج 
ونهاية مبفهوم الراحة عند ارتدائك أحذيتنا وذلك أساس 

كل منتجات إيكو، بل وأساس شركتنا.
تعتبر إيكو عالمة جتاري����ة عاملية رائدة في صناعة 
األحذية حيث جتمع بني الش����كل املميز والراحة، وميكن 
أن جت����د منتجات ECCO لدى أكثر م����ن 4000 متجر من 
املتاج����ر التي تبيع البضائع التي حتمل عالمات جتارية 
كبرى في أكثر من 90 دولة، ويدعم هذا النمو هدف إيكو 
الثاب����ت في تصنيع أفضل األحذية في العالم، وملزيد من 
ecco. املعلومات يرجى زي����ارة موقعنا اإللكتروني وهو
 ecco shoes وصفحتنا االجتماعية على الفيس����بوك com

.eccoKuwait وأيضا حسابنا على التويتر

جاد متوسطا والديه انور ومنال

نورهان منصور بعد تكرميها من املدرسة

جاد مع أصدقائه

شهادة تكرمي

 SAINT HONORE ساعات
لدى »روائع جنيڤ«

تزداد تألقاً مع صبا مبارك

حقائب أعمال تعبر عنك 
»ECCO«من

جاد أطفأ شمعته الثانية

نورهان تفوقت في »الباكستانية«

معهد كامز للتدريب وجامعة اخلليج 
للعلوم والتكنولوجيا ينفردان 

بتقدمي اإلصدار اخلامس من دورة 
PMP احتراف إدارة املشاريع

احتفل انور غنام واسرته بعيد ميالد ابنهم جاد الذي 
أطفأ شمعته الثانية وسط فرحة األهل واالصدقاء الذين 
شاركوا جاد فرحته وقدموا املباركة والتهنئة باملناسبة 
الس����عيدة، ومت التقاط الص����ور التذكارية.  ألف مبروك 

وعقبال ال� 100 سنة ياجاد.

احتفلت أسرة منصور عطية بتفوق ابنتهم نورهان 
منصور، وتكرميها من إدارة املدرسة الباكستانية اإلجنليزية 
احلديثة في منطقة الفروانية حلصولها على درجة االمتياز 
في الصف الس����ادس. وتلقت نورهان الهدايا من األسرة، 

لتواصل تفوقها خالل على مدى سنوات. ألف مبروك.

انفرد معهد كامز للتدريب االهلي وبالتعاون مع مركز 
التطوير املهني والتعليم املستمر في جامعة اخلليج للعلوم 
والتكنولوجيا بتقدمي اإلصدار اخلامس لدورة احتراف إدارة 
املشاريع )Project Management Professional PMP( للمرة 
األولى في الكويت، حيث مت االنتهاء من تقدمي الدورة في 
6 يونيو 2013 داخل جامعة اخلليج للعلوم والتكنولوجيا 
)GUST( بحضور عدد من املش���اركني من جهات مختلفة 
وذلك بعد اعتماد اإلصدار اخلامس من معهد PMI األميركي 
)Project Management Institute( بأي���ام قليلة إنها املرة 
الثانية لتقدمي هذه الدورة بتعاون مشترك بني معهد كامز 
 )PACE( للتدريب ومركز التطوير املهني والتعليم املستمر
في اجلامعة. تعد دورة )PMP( اعدادا للراغبني في اجتياز 
اختبار احلصول على الش���هادة الدولية التي يطمح إليها 
الكثي���رون من املتخصصني وغير املتخصصني، حيث إن 
برنامج PMP هو البرنامج األول في العالم املعتمد في إدارة 
املشروعات مبنهج علمي متميز يراعي كل اجلوانب واحملاور 

الفنية الدقيقة داخل املشروع مبراحله املختلفة.
وتعتبر ش���هادة PMP الش���هادة األولى على مستوى 
العالم في مجال إدارة املشاريع واملعتمدة من معهد إدارة 
 )PMI - Project ManagementInstitute( املشاريع األميركي
وتتيح للحاصلني عليها فرصا عديدة على صعيد الترقية 

وبناء املستقبل الوظيفي.
املدرب القدير وليد يحيى واملعتمد من قبل PMI ابدى 
سعادته باجلو التدريبي الذي اتاحته جامعة اخلليج واشار 
الى قدرة الكفاءات العربية والوطنية على استيعاب املناهج 
العاملية ال بل التفوق في تطبيقها واالستفادة منها وعبر 
عن امله في حصول معظم املشاركني على الشهادة الدولية 
في القريب العاجل وهو االم���ر الذي اكده درجة التقييم 
الرفيع���ة التي حظي بها الس���يد يحيى من قبل املتدربني 
واشادة املتدربني بالتنظيم الدقيق من قبل جامعة اخلليج 

للعلوم والتكنولوجيا للبرنامج التدريبي.
ياتي هذا التعاون بني جامعة اخلليج للعلوم والتكنولوجيا 
ومعهد كامز للتدريب االهلي من خالل اتفاقية تعاون مشترك 
بني املعهد ومركز التطوير املهني والتعليم املستمر وفي 
اطار سعي الطرفني الى االرتقاء مبستوى التدريب االحترافي 
على البرامج العاملية التي تشكل اليوم معيارا اصيال من 
معايير التوظيف والتقييم ملستوى األصول البشري في 

املؤسسات الكبرى واملتقدمة.

اآلن في »أرابيال البدع«

الفرع الثاني ملطعم أوليف غاردن Olive Garden الكويت

الثاني  الف���رع  افتتاح  مت 
ف���ي الكويت ملطع���م اوليف 
غاردن Olive Garden  االيطالي 
الش���هير في مشروع ارابيال 
الب���دع، والتابع لسلس���لة 
مطاعم داردن الشهيرة، حيث 
يشتهر بتقدمي اشهى االطباق 
االيطالية كالبيتزا والباستا 
والوجبات املتنوعة والغنية 
مبذاقها اللذيذ، والتي حتضر 
من مكونات طازجة وصحية، 
كما يحتضن املطعم زواره في 
اجواء دافئ���ة ومنزلية تنبع 
من تصمي���م املنزل االيطالي 
وحسن الضيافة واخلدمات 

املقدمة.
هذا وكان قد افتتح الفرع 
االول ملطع���م اوليف غاردن 
الغراند  ف���ي    Olive Garden
أڤنيوز في العام املاضي، والقت 
اطباقه رضا واعجاب رواده 
في الكويت، ما دفع لتوس���ع 
حض���ور سلس���لة املطاعم 
العريقة وافتتاح فرعها الثاني 
في مشروع ارابيال املعماري 
الفريد في منطقة البدع املطل 
العربي،  على شارع اخلليج 
وهذا اخلي���ار يعبر عن ثقة 

القائم���ني عل���ى املطعم بأن 
ارابيال ومبا يوفره من اخلدمات 
واملرافق احليوية س���يعزز 
حضور املطعم ويلبي رغبات 
محبيه باحلضور في اكثر من 
مكان بالكويت. اجلدير بالذكر 
ان في مطع���م اوليف غاردن 
يكون ذواق���و املطعم الفريد 
والشهي على موعد مع تشكيلة 
واسعة من االطباق االيطالية 
اللذيذة مبا ف���ي ذلك اطباق 
املعكرونة الطازجة وشرائح 
اللحم املعدة من اجود انواع 
اللحوم والسلطات الى جانب 
الشوربة احملضرة خصيصا 
الطلب واملش���روبات  عن���د 
اما احللويات فلها  املتنوعة، 
في اوليف غاردن سحر املذاق 
اخل���اص، الس���يما احللوى 
اللذيذة والشهيرة بدولتشيني، 
الش���وكوال  واحملض���رة من 
الكراميل  الس���وداء وك���رمي 
الطازج، حيث ان هذه االطباق 
معدة بحسب الئحة متواجدة 
في معهد توسكانا في ايطاليا 
ومس���توحاة م���ن املأكوالت 

احمللية في املنطقة.
ام���ا زوار مطع���م اوليف 

غاردن من االطفال فلهم حصة 
مميزة من قائمة اطباق املطعم 
مثل املعكرونة باجلنب والباستا 
والبيتزا االيطالية املعدة من 
مكون���ات طازج���ة وصحية 
الدجاج  الى اصاب���ع  اضافة 

وجبنة الرافيولي.
هذا ويعتبر مطعم اوليف 
غاردن م���الذا للباحثني عن 
االطباق الصحية املتوازنة، 
فللمطعم فلس���فته اخلاصة 
املتمثل���ة في تقدمي مجموعة 
منوعة ولذيذة من اخليارات 
الغذائية الطازجة والش���هية 
والت���ي يش���جع رواده على 
تذوقها، فهي مختلفة وتستحق 

التجربة.

أوليف غاردن في سطور

افتتحت بواس���طة شركة 
جنرال ميلو في العام 1982 اول 
فرع من مطاعم اوليف غاردن 
الع���ام 1982 بأورالندو،  في 
ليصل عدد افرعها مع حلول 
العام 1989 ال���ى 145 مطعما 
ما جعلها ف���ي نهاية املطاف 
من كبرى الشركات في عالم 

املطاعم.


