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»كازا بوتيك« الوجهة األفضل ألرقى وأكبر تشكيلة
من السيراميك والرخام واألرضيات وأطقم احلمامات

خالل توفي����ر خدماتها حتت 
سقف واحد، وتفردت بوجود 
فريق عم����ل متكامل يبدأ مع 
العميل من����ذ زيارته األولى 
املناس����بة  التصاميم  بتقدمي 
واملطابقة لرغباته من خالل 
مهندسني متخصصني ومبدعني 
الديك����ور، والذين  في مجال 
يش����اركون صاحب البيت او 
أف����كاره ويقدمون له  املبنى 
النصائح املناسبة له ولطبيعة 
املكان املراد العمل فيه، سواء 
من حي����ث الش����كل او املواد 
املس����تخدمة، ومبا يتناسب 
مع امليزاني����ة املوضوعة من 
قبلهم، حيث توفر كازا بوتيك 
العديد من البدائل املناس����بة 
والتي ال تقل جودة عن غيرها 
من حيث املواد املستخدمةكما 
يتمتع كل فني وعامل من فريق 
التركي����ب ل����دى كازا بوتيك 
بخبرة ال تقل عن سبع سنوات 
املتواصل، والذين  العمل  من 
العديد من  عملوا وأجن����زوا 
العقود مع كبريات الشركات 
وأبدعوا في تركيب احلمامات 
وحمامات السباحة والساونا، 
وكذلك تلبيس املباني بالرخام 
واحلجر الطبيعي والصناعي 
والسيراميك بأنواعها املتعددة 
املتباينة وألوانها  وأحجامها 
املختلفة، ومبواصفاتها املمتازة 
م����ن حيث اجل����ودة واملتانة 

والسعر املناسب.
الزائر ملعرض  وليش����عر 
كازا بوتيك بالراحة، وبحضور 
األفكار اجلديدة كانت احلرفية 
في عرض احلمامات واخلالطات 
وما يتبعها من اكسسوارات، 
وكذل����ك األرضيات املتنوعة، 
وأرضيات اخلشب )الباركيه( 
مبقاساتها املختلفة ودرجات 
املتدرج����ة والت����ي  ألوانه����ا 
التصاميم وتتماشى  تناسب 
مع الديك����ورات، ومبا يعطي 
انطباعا بالبس����اطة من جهة 
وبفخامة املكان ودفئه من جهة 
أخ����رى. وللتعرف على عالم 
كازا بوتيك ما عليكم س����وى 
جتربة زيارة مقرها الكائن في 
الش����ويخ خلف مجمع التالل 
ومقابل شركة ياماها، لتتمتعوا 
مبشاهدة تشكيلة واسعة مما 
تبحثون عنه حتت سقف واحد، 
ولن حتتاروا كثيرا ألن فريق 
العمل سيكون معكم للتعرف 
على ما تريدون والذي سيكون 
عونا لكم ف����ي تقدمي النصح 
واملش����ورة للوص����ول ال����ى 
مبتغاك����م، واختصار الوقت 
واجلهد للحصول على األنسب 
واألفضل واألروع بكل ما يرتبط 
بالراحة والفخامة، بالبساطة 
واألناقة في التصميم وجودة 
التش����طيب  املنت����ج وروعة 

والشكل النهائي املبدع.

تأمني التصاميم لألماكن املراد 
اجنازها للحمامات الداخلية أو 
حمامات السباحة اخلارجية، 
االس����تفادة م����ن املس����احات 
بش����كل كامل ومتناس����ق من 
املواد  الديكور وجودة  حيث 
املستخدمة واأللوان املختارة. 
اضافة الى ذل����ك، تنفرد كازا 
بوتيك حصريا بتوفير مقاسات 
دقيقة وصغيرة جدا ال تتوافر 
عن����د غيرها م����ن املعارض 
والش����ركات، والتي يحولها 
املصممون في كازا بوتيك الى 
ابداع����ات فنية تعكس أجواء 
من الراحة والشعور بالتميز. 
كما تؤمن كازا بوتيك املقاسات 
الكبيرة من الرخام والسيراميك 
بأحجام صغيرة جدا تتدرج الى 
ان يصل طولها الى ثالثة أمتار 
وعشرين سنتيمترا وبعرض 
متر وستني سنتيمترا للقطعة 
الواحدة ميكن استخدامها في 
األرضي����ات او ف����ي عمليات 
اإلكساء الداخلية أو اخلارجية 
للمبان����ي والصالونات وفي 
احلمام����ات الداخلية ومحيط 
حمامات السباحة واحلدائق.

وألن رضا العمالء وراحتهم 
هو مح����ور اهتمامها وغايتها 
األول����ى، عمل����ت كازا بوتيك 
على ان تضع جميع خدماتها 
وإمكانياتها بني أيدي الراغبني 
في احلصول على األفضل من 

حمد العنزي

ألن شرارة اإلبداع تنطلق 
عندما يلتقي شغف اإلنسان 
الدائم بالبحث عن الكمال مع 
الطبيعة، وألن متعة اإلنسان 
األطول مبا يقضيه من وقت 
مريح ف����ي بيته، جاء انطالق 
ش����ركة »كازا بوتي����ك« التي 
أنواع  أفخ����م وأج����ود  تقدم 
الس����يراميك والرخام وأطقم 
احلمامات واخلالطات وحمامات 
السباحة وأرضيات اخلشب 
)الباركيه(، ومن أرقى املاركات 
العاملية املصنعة وفقا ألحدث 
املواصفات واملقاييس العاملية 
م����ن حيث التمي����ز واجلودة 

والفخامة.
حرصت »كازا بوتيك« على 
ان جتمع في معرضها مجموعة 
واسعة من املنتجات لعدد من 
الشركات العاملية املتخصصة 
واملتميزة في عالم السيراميك 
واخلالطات واحلمامات وفي 
المبورغين����ي،  مقدمته����ا: 
جيورجيو، آلتمايز، واو، فوندو 
فالل����ي، فالفيكر، ووترجيت، 
ترند، ماربل، ودن فلورينغ، 
شاوربوكس، تشييلو، ريكسا، 
وآسكوت، أوليمبيا، فالداما، 
وغيرها من كبريات الشركات 
األملانية واإليطالية واإلسبانية 
واألميركية التي حتتل مكانة 
الص����دارة من حي����ث جودة 
املنتجات، تن����وع التصاميم، 
التاريخ العريق لبعض منها 
حيث متتد خبرتها ألكثر من 
30 الى 40 سنة من التجربة 
والعط����اء مم����ا جعلها حتفر 
اس����مها ف����ي ه����ذه الصناعة 
عل����ى الصعيدي����ن األوروبي 

والعاملي. 
ولتلبي متطلبات أصحاب 
الرفيع والباحثني عن  الذوق 
التميز، تقوم كازا بوتيك بتوفير 
فريق متخص����ص ومتمرس 
يعنى بأدق التفاصيل من حيث 

أجود انواع اخلالطات واالكسسوارات

جميع متطلبات البيت العصري في كازا بوتيك

 كازا بوتيك ألرقى أنواع السيراميك واألرضيات وأطقم احلمامات               )شانافاس قاسم(

جانب من احلفل

»كازا بوتيك«.. عنوان اجلودة والفخامة

من احلضور

ترحيب بالشيخ أمير املالك في افتتاح كازا بوتيك

السبت 21 اجلاري في»مروج« من الـ 9 صباحاً حتى الـ 5 مساءً

Ooredoo حتتضن
 املشاريع الشبابية في »قوت«

أعلنت Ooredoo الكويت، إحدى شركات 
مجموعة Ooredoo العاملية، عن دعمها لشباب 
الكويت، وذلك من خالل دعمها للموسم الثالث 
لسوق »قوت« والتي بدأت فعالياته في بداية 
الش���هر اجلاري 2015 وتستمر حتى أبريل 
2016. ومت افتتاح املوسم الثالث لسوق قوت 
بنجاح في 7 نوفمبر اجلاري، والذي يستأنف 
اس���تقباله لزواره مرة أخرى يوم السبت 
املقب���ل املوافق 21 نوفمب���ر 2015 وذلك في 
مجمع مروج، أحد مشاريع منتجع صحارى 
للغولف. وسيكون هناك تغطية مباشرة من 
إذاعة مارينا FM من الس���اعة 12:00 وحتى 
الساعة 2:00 ظهرا، إضافة إلى ذلك ستقوم 
إذاع���ة مارينا FM بإجراء مقابلة مع ممثلي 
ش���ركة Ooredoo الكويت غدا اخلميس في 
برنامج نغم الصباح من الساعة 7:30 وحتى 
8:00 صباحا ملناقشة مساهمة الشركة في 

سوق قوت. 
وصرح مدير إدارة االتصال املؤسسي لدى 
شركة Ooredoo الكويت، مجبل األيوب قائال: 
»نهدف من خالل املشاركة في رعاية سوق 

قوت إلى تقدمي الدعم ألصحاب املش���اريع 
الصغيرة من منتجي املواد الغذائية واحلرفيني 
والصناع واملزارعني واملوسيقيني من الشباب، 
فتمكني الشباب عنصر أساسي من عناصر 
إستراتيجية املسؤولية االجتماعية للشركة 
ودعم سوق قوت يعد أحد السبل لتطبيق 

هذه اإلستراتيجية«.
ويضم س���وق قوت املنتجات الزراعية 
والغذائية واحلرف اليدوية، باإلضافة إلى 
قسم مخصص لألطعمة التي يغلب عليها 
الطابع احمللي. إلى جانب قسم خاص ألنشطة 

األطفال.
 Ooredoo وخالل املهرجان سيتمكن موظفو
من التفاعل والتواصل مع إحدى أهم الشرائح 
التي تهتم بها الشركة، وهي شريحة الشباب، 
وذلك من خالل جناحها اخلاص، حيث يقوم 
ممثلو الش���ركة بتوزيع النشرات والهدايا 
وعرض أحدث منتجات وخدمات الشركة، 
إلى جانب العروض املبتكرة، واإلجابة عن 
تساؤالت واستفسارات زوار اجلناح حول 

تلك العروض واخلدمات.

مجبل األيوب

البنك األهلي الكويتي يحتفل باليوم العاملي 
للطفل في مجمع ديسكفري

أعلن البنك األهلي الكويتي )ABK( عن اقامة 
احتفالية خاصة مبنح جميع حاملي بطاقات حساب 
االطفال Isave وحس����اب بدايتي فرصة مشاهدة 
أفالم بتقنية السينما 5D في مجمع ديسكفري، 
وذلك احتفاال باليوم العاملي للطفل الذي سيصادف 
ي����وم اجلمعة 20 نوفمبر 2015، حيث س����تفتح 
السينما أبوابها من الس����اعة 10 صباحا وحتى 
11 مس����اء. ويوفر البنك األهلي الكويتي فرصة 
لالطفال لالس����تمتاع مبشاهدة آخر ما توصلت 
 5D اليه تكنولوجيا األفالم السينمائية بتقنية
محاكي نظام املؤثرات اخلاصة، حيث يتم عرض 
األفالم بأحدث أشكال التأثير املسرحي التي تشمل 
االمطار، والثلوج، والفقاعات، والضباب الدخاني 

والرياح، باإلضافة إلى احلركات التفصيلية مثل 
رذاذ املياه، واالنفجارات الهوائية واالهتزازات. 
وفضال عن ذلك، سيستمتع االطفال بالوجبات 
اخلفيفة واملشروبات املجانية عند دخولهم املسرح 
ملشاهدة االفالم مجانا حيث سيتم عرض 3 أفالم 

بتقنية السينما 5D كل ساعة.
وجتدر اإلشارة إلى أن اليوم العاملي للطفل 
يقام سنويا في 20 نوفمبر، ومت انشاؤه بتوصية 
من اجلمعية العامة لألمم املتحدة في عام 1954 
لتشجيع جميع الدول على إقامة يوم واحد، وذلك 
أوال لتعزيز التبادل والتفاهم على النطاق العاملي 
ب����ني األطفال، وثانيا من أجل العمل على تعزيز 

رفاه األطفال في العالم.

مشاهدة أفالم السينما 5D مجانًا لألطفال الذين لديهم 
بطاقات األهلي Isave وبدايتي

ضمن جوائز الفنادق العاملية الفاخرة 2015

»جميرا شاطئ املسيلة« يحتفل بجائزة
 »أفضل منتجع شاطئ فاخر« للعام الثاني على التوالي

فاز فندق ومنتجع جميرا 
شاطئ املسيلة، الوجهة الفندقية 
األكثر فخامة في الكويت، بلقب 
العام ف����ي فئة »أفضل منتجع 
ش����اطئ فاخر« ضمن جوائز 
الفن����ادق العاملي����ة الفاخ����رة 

.2015
الفن����دق على هذا  وحصل 
الثاني على  التك����رمي للع����ام 
التوال����ي، بع����د أن منح العام 
املاض����ي لقب »أفض����ل فندق 

جديد«. وجتسد جوائز الفنادق 
العاملي����ة الفاخرة قمة اإلجناز 
في عالم الفنادق الفاخرة حول 
العالم. وقد تأسست اجلوائز 
بهدف االحتفاء بأقصى مستوى 
من اإلجناز في اخلدمة املميزة، 
وتكرم الفنادق التي جنحت في 
التقليدية في  تخطي املعايير 
أداء اخلدمة. ويرسي الفائزون 
الفنادق  باجلوائ����ز معايي����ر 
الفاخ����رة على  واملنتجع����ات 

املس����توى العاملي في حتقيق 
مستويات استثنائية من اخلدمة 

املميزة.
وفي تصريح له عقب اإلعالن 
باللقب قال »هاكان  الفوز  عن 
بيتيك«، مدير عام الفندق: »لدينا 
التزام صارم جتاه تزويد السوق 
بخدمات استثنائية، ونحرص 
دائما على بذل قصارى جهدنا 
لرفع معايير التميز في تقدمي 
وجهة فندقية فاخرة ومتكاملة«. 

وأض����اف: »تأتي هذه اجلائزة 
لتمثل انعكاسا حقيقيا للمعايير 
العالية التي نواصل تطبيقها في 
مختلف جوانب العمل بالفندق. 
وال ش����ك أن اجلائزة متثل لنا 
مصدر الهام يدفعنا للعمل مبزيد 
م����ن اجلد لنتج����اوز توقعات 

عمالئنا في كل زيارة«.
وتتأل����ف الوجهة الفندقية 
الفاخرة، جميرا شاطئ املسيلة، 
من 407 غرفة ج����رى اختيار 

مواقعها بأناق����ة، كما يحتوي 
الفندق على »تليس سبا«، الذي 
يعد أرقى املنتجعات الصحية في 
الكويت، والفائز بجائزة »أفضل 
منتجع صحي فاخر في العالم«، 
ه����ذا باإلضافة إل����ى 5 مطاعم 
تقدم تش����كيلة عاملية متنوعة 
من األطباق بدءا من املأكوالت 
البحرية واالستيك الفاخر إلى 
أشهى األطعمة اإليطالية وأطباق 

الشرق األوسط.

كوبونات وهدايا قيمة لزوار املعرض

دورات خاصة باملوضة ضمن معرض فيوليه
تصميم االزي���اء كاملصمم 
العاملي نواف البدر واملصممة 
ش���روق س���املني وبسمة 
السلطان وتشاركهما خبيرة 
التجمي���ل دالل االربش في 
مجال )امليك اب( واملصمم 
الظاهر في  املبدع ص���الح 
مج���ال تصميم املاس���كات 

وتنسيق الورود.
انه  إلى  الدباغ  وأشارت 
سيتم توزيع هدايا وكوبونات 
قيمة لزوار املعرض واملهتمني 

بحضور الدورات التثقيفية 
باملوضة، ويذكر أن الدورات 
س���تقام في صالة سال دي 
مرياج ضمن معرض فيوليه 
في ارض املعارض قاعة 4 
ابتداء من 25 نوفمبر، ليحقق 
هدف فيوليه في نشر ثقافة 
املوضة لتكون عبقا لألنوثة 
وانعكاسا فعليا للجمال وانه 
سيعلن عن مواعيد الدورات 
عل���ى موقع االنس���تغرام 

اخلاص بفيوليه.

حت���رص عل���ى أن يكون 
املعرض جاهزا وشامال لكل 
ما يخص املرأة ومستلزماتها 
اجلمالي���ة حيث يعتبر من 
املع���ارض املتمي���زة ف���ي 
الكويت واخلليج وذلك من 
خالل تقدمي م���ا هو جديد 
بص���ورة مبتكرة من خالل 
الفعاليات التوعوية والفنية 
عبر ال���دورات املتخصصة 
في مج���االت األزياء والتي 
النخبة في مجال  سيقدمها 

ينطلق معرض فيوليه 
يوم 24 من نوفمبر اجلاري 
ويستمر حتى 28 منه حتت 
رعاية الشيخة أمل احلمود، 
وبرعاي���ة فنية م���ن نقابة 
الفنان���ني الكويتيني، وذلك 
في أرض املعارض مبشرف 
في صالة رقم 8 هذا ما جاء 
بالتصريح اخلاص مبديرة 
معرض فيوليه مي الدباغ.

وأك���دت الدباغ أن إدارة 
مي الدباغشركة »سمارت سليوشن« 

»كازا بوتيك« 
تقدم أفخم األنواع 

وأشهر املاركات 
العاملية مع فريق 

تصميم وتركيب 
مبدع


