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البرنامج على مدى 
13 يوما.. األحد 

والثالثاء واخلميس 
من كل أسبوع

متيّزوا بلمسة باتشي الرائعة واملبتكرة خالل رمضان
تقدم لكم باتشي هذا العام 
مجموع���ة تصامي���م جديدة 
خاصة بشهر رمضان املبارك 
تتجلى من خالل تشكيالتها 
الغنية من الشوكوالته املزينة 
والتسالي وهدايا الشوكوالته. 
وتتميز تشكيلة الشهر الفضيل 
لعام 2016 بألوانها اآلس���رة، 
إذ ميتزج الل���ون األرجواني 
بالبرتقالي والذهبي بش���كل 
أنيق فتترك انطباعا عصريا 
الزخرفات  مذه���ال. وتذك���ر 
التقاليد  والرسومات بأصالة 
العربية اخلالدة. وجتتمع هذه 
الرائعة في هذه  التباين���ات 
البارزة اخلاصة  التش���كيلة 

برمضان. 
خالل هذا املوس���م، تقدم 
باتشي تش���كيلة واسعة من 
الشوكوالته املزينة املوضوعة 
أو  الكريستال  في أوعية من 
الزج���اج وف���ي جاردينيار 
الفض���ة وصوان  كبيرة من 
م���ن اجلل���د. وتع���ود علب 

التسالي اخلاصة  شوكوالته 
بالش���هر الفضيل واحملشوة 
بالفواكه املجففة واملكسرات. 
وجتدون ف���ي هذه املجموعة 
أيضا فازات وأوعية حتتوي 
قطعا من الشوكوالته املزينة 

املغلفة  الشهيرة  غورماندين 
سابقا والتي تالقي رواجا كبيرا 
بتشكيلة من قطع الشوكوالته 
املغلف���ة باللونني األرجواني 
والبرتقالي باإلضافة إلى علب 
حتمل توقيع باتشي وتضم 

التي تأتي في علب أنيقة تضفي 
ملسة مميزة إلى شهر رمضان 
املبارك. ستجدون ال شك الهدايا 
املثالية للعائل���ة واألصدقاء 
وش���ركاء العمل من بني هذه 
الغنية باخليارات  التشكيلة 

املتنوعة.
وباإلضافة إلى املجموعات 
الرائعة م���ن العلب اجلاهزة 
والتش���كيالت التي جتس���د 
اإلتقان واألناق���ة واالبتكار، 
تتيح باتشي كعادتها للشركات 
والعالم���ات التجارية فرصة 
أن تقدم لعمالئها الكرام علبا 
مصممة خصوصا لهم )حتمل 
شعار الشركة وألوانها وغيرها 

من التفاصيل املميزة(.
ش���هر رمضان هو ش���هر 
العط���اء. إنه موس���م الكرم 
واإلفط���ارات  واملش���اركة 
والسحور، عبروا عن اهتمامكم 
باآلخرين واحتفوا بروحية هذا 
الشهر الفضيل من خالل تقدمي 
هدية مميزة لهم من باتشي.

»البروميناد« ونادي »بيك فتنس الصحي« يطلقان 
احلملة الترويجية خالل رمضان »رشاقة أكثر لتسلية أكبر«

يتعاون »البروميناد« مع 
نادي »بيك فتنس الصحي« في 
إطار التزامه الدائم نحو عمالئه 
بتوفير أرقى املرافق الترفيهية، 
ويأتي هذا التعاون لتأكيد هذه 
الواقعة  الرؤية ضمن قاعته 
في الطاب���ق الثاني من املول 
مع برنامج رمضاني صحي 
يتوجه للس���يدات واألطفال 
على حد س���واء، ويزخر هذا 
البرنام���ج بالكثير من املرح 
والتسلية إلى جانب الفائدة، 
حيث يس���تمر من الساعة 4 
عصرا يوم 7 يونيو حتى 5 

يوليو 2016.
ميتد البرنامج على مدى 13 
يوما خالل الشهر الكرمي في 
أيام األحد والثالثاء واخلميس 
من كل أسبوع حتت إشراف 
ث���الث مدرب���ات ذات خبرة 
لضمان حتقيق هدف البرنامج 
في تعزيز أسلوب حياة أكثر 
صحة لسكان الكويت. يتضمن 
البرنامج مجموعة متنوعة من 
األنشطة مثل ألعاب اجلماعية 
القلبية )كارديو(  والتمارين 
التي تعتمد وزن  والتمارين 
اجلس���م ومتاري���ن املالكمة 
الس���ريع  ومتارين املش���ي 
واللياقة ونحت اجلسم وبرامج 

األيروبيك وتاباتا وغيرها.
وعن ه���ذا البرنامج قالت 
عالية اجلاس���ر، مديرة قسم 
ف���ي مجموع���ة  التس���ويق 
»العثمان«: »نريد أن نحتفل 
بشهر رمضان الكرمي بطريقة 
مختلفة هذا العام، ولذلك فقد 
رأينا أن هذا الشهر هو الوقت 
األمثل لدعم الناس في عيشهم 
حلياة صحية وأكثر رشاقة. 
كم���ا أردنا أن نك���ون وجهة 
للعائلة تقدم كل ما يناس���ب 
جميع أف���راد العائلة، ونحن 
ندعو السيدات واألطفال بشكل 
خاص لالنضمام إلى أنشطتنا 
املليئة باملتع���ة مجانا خالل 

الشهر الكرمي«.
التدريب���ات قالت  وع���ن 
رايتشل نوت، كبيرة املدربني 
في نادي »بيك فتنس« الصحي: 
»هذا البرنامج يشكل فرصة 
مميزة للتمرين اجلماعي عبر 
العديد من األنشطة املتنوعة 
واملتج���ددة كل ي���وم، مم���ا 
الكثير من اإلثارة«،  يضيف 
وتابع���ت لتق���ول: »تتمتع 
املدربات الثالث نتالي وأمينة 
الرشاقة  ورايتشل بش���غف 
الالزمني  واإلله���ام والدع���م 
لتحقي���ق لياقتك���م البدنية 
املنش���ودة، فهن مستعدات 
الرياضية  جلعل جتربتك���م 
التجارب املمتعة  واحدة من 
باإلضافة لتعزيز رش���اقتهم 

بالشكل الذي يرضيكم«.
يتمتع »البروميناد« مبوقع 
استراتيجي وسط 12 منطقة 
سكنية راقية والتي ال يبعد 
عنه���ا س���وى 5-10 دقائق 
بالس���يارة، وتضم طوابقه 
الثالثة ما يزيد على 100 متجر 
من العالمات التجارية العاملية 
ذات أمناط احلياة الراقية، في 
حني مت تخصيص مساحات 

مغلقة ف���ي طابقني اثنني من 
أجل منشآت الترفيه والرعاية 
الصحي���ة. وتض���م محفظة 
املستأجرين في املركز جهات 
متنوعة مثل عالمات األزياء 
البارزة واملتاجر ذات الصلة 
بعالم األزياء واملوضة ومتاجر 
الس���وبر مارك���ت وعالمات 
التجمي���ل  مس���تحضرات 
والعطور واملجوهرات الفاخرة 
والس���اعات واألكسسوارات 
الرياضية ومتاجر  واملتاجر 
واألث���اث  اإللكتروني���ات 

واملستلزمات املنزلية. 
نادي »بيك فتنس الصحي« 
هو منشأة رياضية نسائية 
التمارين  توفر مجموعة من 
املتنوع���ة وغي���ر التقليدية 
املتع���ة والفعالية  إلدخ���ال 
إلى جلسات  التحدي  وروح 
تدريبكم. وسواء كان التدريب 
بشكل جماعي أو شخصي فإن 
طاقم النادي يلتزم بالتحسني 
املس���تمر من خالل استخدام 
املعرفة واالبتكار في صناعة 
البدنية والبقاء على  اللياقة 
اطالع بكل م���ا هو جديد في 

أساليب التدريب احلديثة.

نبيل حمود متوسطا عددا من فريق مارينا خالل الغبقة  )شانافاس قاسم(

احتفل فن���دق »مارينا« 
الكويت بحلول شهر رمضان 
املبارك عبر استضافة ممثلي 
وسائل اإلعالم احمللية في 
غبقته الرمضانية السنوية 
املرتقبة. ومت تنظيم احلدث 
كعرب���ون ش���كر وتقدير 
للصحافي���ني واإلعالميني 
عل���ى دعمه���م املتواصل 
خ���الل مختلف األنش���طة 
الت���ي نظمها  والفعاليات 
الفندق. وشهدت األمسية 
حضور باقة من الضيوف 
الذي التقوا في خيمة »قمر 
املارينا« لالستمتاع بأجواء 
الضيافة األصيلة.وقد كان 
في ترحيب الضيوف الكرام 
إدارة  عند وصولهم فريق 
الفن���دق بأكمل���ه، يتقدمه 
املدير الع���ام للفندق نبيل 
حمود، الذي متنى للضيوف 
رمضانا كرميا ودعاهم إلى 
أمسية مميزة وسط أجواء 
شرقية آسرة. وجتلت أصول 
العريقة  العربية  الضيافة 
التي تضمنت  في األمسية 
مأدبة بوفيه ش���هية حتفل 
بأطيب األطباق من املطبخ 
العربي م���ع منصات طهي 
مخصصة، وتضمن بوفيه 
الغبق���ة الرمضاني���ة باقة 

»قمر املارينا« طيلة ش���هر 
رمضان املبارك.

الفقرة األكثر متيزا  أما 
خالل الغبقة فكانت السحب 
الذي منح الضيوف فرصة 
الفوز بالعديد من اجلوائز 
القيمة، مما أضفى املزيد من 
املرح والبهجة على أجواء 
األمسية. واستمرت الغبقة 
إلى ما بعد منتصف الليل، 
وح���رص فريق اإلدارة في 
فن���دق »مارين���ا الكويت« 
على تنظيم أمسية ال تنسى 

جلميع الضيوف.
ويتم جتهيز خيمة قمر 
املارينا في كل شهر رمضان 
ووضع ديكورات تزيينية 
خاص���ة مع إع���داد فقرات 
املوسيقى الشرقية لتعكس 
التقليدية األصيلة.  الروح 
تتسع اخليمة إلى ما يصل 
ل�200 ضيف، وقد أمس���ت 
الوجهة املفضلة للشركات 
الس���تضافة  واألشخاص 
اإلفطار الرمضاني أو الغبقة 

خالل الشهر املبارك.

»مارينا« يستضيف اإلعالميني في غبقته الرمضانية

بالتعاون بني شركة روائع 
جنيڤ للس���اعات وشركة 
ذات   Tonino Lamborghini
الس���معة األس���طورية في 
مجال منتجات ومستلزمات 
الفاخرة،  احلياة العصرية 
تطلقان إصدارات حصرية 
 Tonino من الهواتف الذكية من
 2016 لع���ام   Lamborghini
كإضافة جدي���دة الى قطاع 
الفاخ���رة، حيث  املنتجات 
تتميز الهواتف الذكية باجلمع 
بني نظام التشغيل اندرويد 
واملعالج كواد كور، والتصميم 
االيطال���ي االنيق املتني، مع 
شاشة تتميز بطبقة زجاج 
الغوريال املق���اوم للخدش، 
الهاتف فمصنوع  اما هيكل 
من الفوالذ ومبظهر شبابي 
جذاب، مع غالف جلدي فخم 
تتوافر منه خيارات لونية 
عديدة لتناسب الرجل واملرأة 

على حد سواء.
يناسب هذا الهاتف الذكي 
الفاخر متقدم التقنية شريحة 
الذين يس���عون  عمالئن���ا 
انواع  لالس���تمتاع بأفضل 
الهوات���ف وافخمها واعالها 
ج���ودة، حي���ث ينبغي ان 
تضاهي ق���وة االداء فخامة 

املظهر بكل تأكيد.
 88 هوات���ف  وتدع���م 
الذكي���ة تكنولوجيا   Tauri
االتصاالت املتوافرة حاليا 
وتعمل عبر شبكات اجليل 
الثالث 3G وكذلك ش���بكات 
 DSDA بفضل تكنولوجيا .G4
)تكنولوجيا البطاقة املزدوجة 
النشطة( يسهل القيام بعدة 
عمليات في وقت واحد وهي 
خاصية فريدة من نوعها بني 
املتميزة،  الذكي���ة  الهواتف 
وفيما يتصل بعمر البطارية 
فليس هن���اك حاجة للقلق: 
أقصى قدرة بطارية لهاتف 
Tauri 88 هي mAh3400، حيث 
تتيح ما يصل إلى 35 ساعة 
من املكاملات و1000 ساعة في 

وضع االستعداد.
ويتمتع مبعالج رباعي 
 2.3  quad-core الن���واة 
غيغا هرتز بس���عة ذاكرة 3 
غيغابايت، ليفتح آفاقا جديدة 
الس���تخدام الهواتف الذكية 
البرق  أداء بسرعة  وليمنح 
لهاتف Tauri 88. سمك الهاتف 
الذكي هو 13.5 ملم، مع شاشة 
الدقة )منطقة عالية  عالية 
الوضوح( بحجم 4 إنشات 
الغوريال  مكونة من زجاج 

القوي املضاد للصدمات.
الهاتف الذكي لديه معالج 
1.5 عالي األداء رباعي النواة، 
ذاك���رة عش���وائية 2 غيغا 
هرت���ز، وبذاكرة داخلية 32 
غيغا هرتز وفتحة لبطاقات 
الذاكرة. )مع الهاتف بطاقة 
ذاكرة مايكرو تصل إلى 32 

البطارية لتقدم  من س���عة 
لغاية 35 ساعة من احلياة 
لالتصاالت ضمن ش���بكات 
3G و1000 س���اعة في حالة 

االنتظار. 
كاميرا رئيسية 20 ميغا 
التركيز  بكس���ل تلقائي���ة 
ومجهزة بفالش LED ثنائي 
وكاش���ف وجه وتصحيح 
توازن أبيض، كاميرا أمامية 

التوجه 8 ميغا بكسل.
Antares هات���ف ذك���ي 

بتصميم أسطوري: 
مالم���ح ناعمة وخطوط 
دقيقة، ملسات من التفاصيل 
األنيق���ة ومزيج من الفوالذ 
املق���اوم للص���دأ واجللود، 
عبارة عن منوذج السيارات 
الرياضية الش���هيرة - يتم 
إنتاج كل شيء وفقا ألعلى 
درجات الذوق املطلوب لكل 
منوذج يطرح في األسواق 
التجارية  العالم���ة  حت���ت 

.Tonino Lamborghini
يهدف بناء Antares من 
الناحي���ة التقنية ألن يليق 
الذكي عالي  الهاتف  بشعار 
االداء من خالل املواءمة بني 
الفخ���م واملعالج  التصميم 
الن���واة عالي االداء  رباعي 
بس���رعة 1.5 غيغ���ا هرتز 

والذاك���رة املؤقتة س���عة 2 
غيغابايت والذاكرة الداخلية 
سعة 32 غيغابايت وفتحة 
بطاق���ات الذاك���رة الرقمية 
املؤمنة SD متناهية الصغر 
حتى 32 غيغابايت تأتي مع 
الهاتف ويتكون نظام الصوت 
من مضخم صوت وسماعة 
ياماها مضمنني كما يتميز 
انتاري���س بكامي���را امامية 
دقة 13 ميغا بكسل وكاميرا 
خلفية دقة 5 ميغا بكس���ل 
مواجهتني لبعضهما بڤيديو 
عالي اجلودة 1080 بكس���ل 
تنتجان صورا فوتوغرافية 
وڤيديوه���ات مذهلة النقاء 
س���مك الهات���ف الذكي 13.5 
ملليمترا مع شاش���ة عالية 

الدقة بطول اربع بوصات.
 س���اعات شبابية بروح 

عصرية: 
وتطلق روائ���ع جنيڤ 
تش���كيلة 2016 اجلديدة من 
املاركة اإليطالية  س���اعات 
Tonino Lamborghini للجيل 
الصاعد حتاكي أذواق الشباب 
األني���ق، وال���روح اليافعة 
املنطلقة للحياة وكل ما هو 
جديد، بتصاميم تتماش���ى 
 Lamborghini�مع سيارتك ال
الفارهة وهاتفك الذكي الفاخر 
 ،Tonino Lamborghini م���ن 
وتأتي تش���كيلة الساعات 
النسائية والرجالية لتكتمل 

أناقتك.
وجدير بالذكر أن بعض 
 Tonino Lamborghini تشكيالت
احلصري���ة تتألق بترصيع 
املاس لتكون قمة في الفخامة 
والرقي لتناسب جميع األعمار 

وشتى األذواق. 
ومت ترسيخ هيمنة اسم 
Tonino Lamborghini ف���ي 
التصمي���م والفخامة،  عالم 
ويجس���د هذا االسم الروح 
اخلالقة، وشغف التصميم 
الت���ي مت  والتكنولوجي���ا، 
إجنازها بأسلوب فريد من 
نوعه، مما يجعل كل منتج 
ممي���زا وفريدا م���ن نوعه، 
ومن حيث احلصرية تعتبر 
منتجات تونينو المبورجيني 
محل تقدير في جميع أنحاء 
العال���م، وأصبحت ترتبط 
ارتباطا وثيقا بروح األصالة 

اإليطالية.
تتمثل رؤي���ة املجموعة 
ف���ي جل���ب ش���غف وروح 
العالم  إيطاليا للمحبني في 
من خالل منتج���ات فريدة 
ومميزة، مستوحاة من عالم 
الفنون والتصاميم الصناعية 

اإليطالية.
وتتوافر جميع تشكيالت 
 Tonino Lamborghini ساعات
 Tonino Lamborghini وهواتف
الذكية لدى أفرع روائع جنيڤ 

للساعات.

روائع جنيڤ للساعات تطلق إصدارات حصرية 
Tonino Lamborghini من الهواتف الذكية

أشهى االطباق في مارينا شاورما لذيذة

غيغا هرتز.(
إن وجود نظام التشغيل 
أندرويد م���ن غوغل، يوفر 
للجه���از اس���تخدام جميع 
منتجات غوغل بكفاءة عالية. 
إن املالي���ني من التطبيقات، 
واأللعاب، والكتب، وأشرطة 
الڤيديو املتوافرة في غوغل 
ب���الي س���تور، جتعل من 
أندرويد محيطا مثاليا لكل 

من العمل والترفيه.
 )املواصف���ات التقنية(: 
 Qualcomm معال���ج 
Snapdragon رباعي النواة 801 
SoC بسرعة 2.3 غيغاهرتز، 

سعة الذاكرة 3 غيغابايت
 Android التشغيل نظام 
 SIM تش���كيلة ،KitKat 4.4
ثنائية وLTE )DSDA( ثنائية 
العمل )تعمل كلتا بطاقتي 
SIM في آن واحد(، شاش���ة 
كامل���ة عالي���ة الوضوح 5 
إنش���ات، 64 غيغابايت من 
العالية  الداخلي���ة  الذاكرة 
السرعة التي ميكن توسيعها 
لغاي���ة 128 غيغابايت عبر 
بطاق���ة microSD، توصيلة 
USB 3.0 بنظام نقل مباشر 
من الهات���ف إلى الكمبيوتر 

بسرعة 625 غيغابايت /ث
3400 أمبي���ر بالس���اعة 

متنوعة ولذيذة من األطعمة 
واملرطب���ات واحللوي���ات 
فضال عن الشيشة بنكهاتها 
املتنوعة، ومتتع املدعوون 
ب���أرق األحل���ان واألنغام 

املوسيقية الشرقية.
وعبر حمود خالل احلدث 
عن تقديره وامتنانه العميقني 
للجهات اإلعالمية وممثليها 
على دعمهم املستمر، مقدما 
شكره لرعاة الفندق مبا في 
ذلك شركة »طيران اإلمارات« 
التي تقدم رعايتها خليمة 

ماريوت مكة يرتقي مبعايير الضيافة خالل رمضان املبارك

أعلن فن����دق ماريوت مكة 
عن االنتهاء من اس����تعداداته 
الس����تقبال نزالئ����ه وزواره 
املتطلعني لإلقامة الفارهة خالل 
إقامتهم بالعاصمة املقدسة في 

شهر رمضان املبارك.
ويعتب����ر فن����دق ماريوت 
مكة من افخم فنادق مكة ذات 
اخلمس جن����وم والذي يتميز 
بطراز معماري ذي طابع عربي 
حديث، ويحتوي على 426 غرفة 
وأجنحة فاخرة ومريحة مزودة 
بجميع املرافق واخلدمات التي 
تلب����ي كل احتياجات ورغبات 
النزالء و الزوار. و يقدم الفندق 
مجموعة مطاعم متميزة ضمن 
أجواء روحانية وخدمات ضيافة 

العاملية، وضمان خدمات خاصة 
تتناس����ب مع قدس����ية املكان، 
الداخلي املطل  منها املصل����ى 
على احلرم الشريف واملتصل 

بنظامه الصوتي«.
هذا، ويحتوي فندق ماريوت 
مكة على مطعم����ني مميزين، 
مطعم س����وق التوابل ومطعم 
الزيت����ون، حيث سيس����تمتع 
نزالء الفندق بباقة متميزة من 
األطب����اق املتنّوعة على مائدة 
اإلفطار والس����حور طوال أيام 
الشهر الكرمي، واحملّضرة بعناية 
فائقة على أيدي أمهر الطهاة، 
والتي ترتقى مبستوى يتناسب 
مع جمي����ع األذواق. كما ميكن 
للنزالء االسترخاء واالستمتاع 

بالوجبات اخلفيفة واملشروبات 
الس����اخنة والباردة في أجواء 
مريحة ودافئة في مقهى األترمي، 
مبنطقة البهو الرئيسي لتتيح 
للن����زالء االلتق����اء والتواصل 

بأريحية تامة.
ويضم ماريوت مكة مرافق 
فاخرة أخرى تشمل مركز األعمال 
وقاعات االجتماعات، ومتجر 
الهدايا، وخدمة سيارات األجرة، 
الس����يارات املجانية  ومواقف 
إلى جانب  بالفن����دق،  املغطاة 
خدمة اإلنترنت املجانية، وميكن 
لنزالء الفندق االستمتاع ببرنامج 
املكافآت Marriott Rewards الذي 
يقدم له����م خصومات وميزات 

ال تنتهي.

رفيعة مفعمة بالفخامة والراحة. 
وبهذه املناسبة، صرح خلدون 
هياجنة، مدير عام فندق ماريوت 
مكة »إن الفندق بجميع مرافقه 
على استعداد تام لشهر رمضان 
املب����ارك، حيث يوف����ر الفندق 
باقة م����ن اخلدم����ات املتميزة 
التي تضمن لضيوف الرحمن 
الراحة التامة ألداء املناسك من 
خالل إقامتهم في الفندق املجاور 

للحرم املكي«.
وأض����اف هياجن����ة: »منذ 
افتتاح الفندق عام 2015، آثرنا 
عل����ى رفع مس����توى الفخامة 
واخلدمة املقدمة لنزالئنا ضمن 
أعلى معايير الضيافة العاملية 
املعروفة لدى فنادق ماريوت 


