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(حمدي شوقي)

جورج عون متوسطا فريق «ماريوت»

فنادق ماريوت تكرم عمالءها األوفياء لوالئهم االستثنائي
استضاف كل من فندق جي
دبليو ماريوت مدينة الكويت،
وفندق كورت يارد ماريوت
مدينة الكويت وقاعة الراية
أمسية لتقدير وتكرمي كافة
عمالء فنادق ماريوت الكويت،
وقد شارك في حفل التكرمي،
الذي جرت فعالياته في مطعم
تراس جريل س����تيك هاوس
وسط أجواء متميزة ،نخبة
من الشخصيات االقتصادية
واالجتماعي����ة ف����ي الكويت
وكوكبة من قادة ومسؤولي
الش����ركات ،وممثلي وسائل
اإلعالم ،إلى جانب شخصيات
دولية ومحلية بارزة .وأتت
األمسية حتت عنوان «والؤكم
يعني لنا الكثير» حيث كانت
أبرز الفقرات هي كلمة املدير
العام لفنادق ماريوت الكويت
الس����يد جورج عون وفقرة

ترحيب بضيوف «ماريوت»

تكرمي احد احلضور

توزيع اجلوائز على شركات
كويتية كبرى تقديرا لوالئهم
لفنادق ماريوت الكويت على
مر الس����نوات املاضية ،وقد
ش����اركت الفرقة املوسيقية
املوهوبة التي تعزف في مطعم
«تراس غريل ستيك هاوس»
في احلفل وأضفت أجواء من

املرح واحلم����اس من خالل
عرضها احلي إلى جانب العشاء
الفاخر الذي مت تقدميه من قبل
الطهاة الدوليني .قد عبر مدير
املبيعات والتسويق في فنادق
ماريوت الكويت أحمد شعبان
عن امتنانه جلميع احلضور
مشيرا ملواصلة الفندق نهجه

لتقدمي أفضل خدمة لعمالئه
لالرتقاء بش����راكة األعمال،
وأضاف السيد أحمد شعبان:
«إنه ملن دواعي س����رورنا أن
نرح����ب بضيوفنا الكرام من
العمالء والشركاء لنعرب عن
تقديرنا لدعمهم املتواصل منذ
سنوات عديدة».

د.مسعد النجار متحدثا في احملاضرة

النجار :نهدف لزيادة الوعي املروري لدى الشباب

مبادرة «األمن والسالمة بالقيادة» في بوكسهل
استضافت كلية بوكسهل الكويت للبنات
محاضرة للجمعية الكويتية للسالمة املرورية
ألقاها د.مسعد النجار ـ عضو مجلس اإلدارة،
تلقي الضوء عن أهمية القيادة اآلمنة ،وشهدت
احملاضرة التي نظمت في مسرح عيسى الرفاعي
حضور مدير الشؤون الطالبية في كلية بوكسهل
السيدة ماري ماكنيللي وعدد من أعضاء الهيئة
األكادميية وجمع من الطالبات.
ونظمت هذه احملاضرة ف���ي إطار اخلطة
التوعوية التي وضعتها اجلمعية التي تهدف
الى نشر الثقافة املرورية وأهمية التزام القوانني
املنصوص عليها.
وتن���اول د.النجار في محاضرته عددا من
احملاور عن اهمية السالمة املرورية في احلفاظ
على ارواح املواطنني واملقيمني وضرورة التمسك
بالقوانني من قبل مستخدمي الطريق وقائدي
املركبات اضافة الى اهمية نشر التوعية باالخطار
اجلسيمة التي يتعرض لها املجتمع جراء عدم
احترام ومراعاة القانون ،داعيا الطالبات الى
احلفاظ على أرواحهن وأرواح املارة من خالل
االستخدام احلضاري للمركبة ،مشيرا الى ان
حتضر املجتمع يقاس مبدى متسكه بالنظم

واحترامه للقانون.
واكد ان اجلمعية على استعداد للتعاون مع
جميع اجلهات واملؤسسات والوزارات إلقامة
ندوات التوعية املرورية بوصفها جمعية تهدف
الى حماية املجتمع واملساهمة في نشر التوعية
املرورية .وقد ش���كر د.النجار كلية بوكسهل
الكويت الستضافتها له وإعطائها لهذا املوضوع
أهمية كبرى بهدف زيادة الوعي لدى الشباب
في قيادة آمنة في الطرقات ،والتوعية بخطورة
استخدام األجهزة االلكترونية كالهاتف أثناء
القيادة.
من جهتها ،أثنت مديرة الشؤون الطالبية في
كلية بوكسهل الكويت السيدة ماري ماكنيلي
على اجلهود املبذولة في تنظيم هذه احملاضرة،
متمنية ان حتقق هذه املبادرة أهدافها املنشودة
لتخلق الوعي املطلوب لدى الطالبات في القيادة
اآلمنة.
ويذكر أن كلية بوكسهل تسعى دائما الى
استضافة محاضرين متخصصني في مجاالت
مختلفة به���دف إثراء اجلان���ب العملي لدى
الطالب���ات من خالل االحت���كاك والتفاعل مع
خبرات لها جتارب عملية ثرية.

نكهة عاملية في لو آند لو هايبر ماركت

لقطة تذكارية للمكرمني

جيجر لوكولتر ماستر غراند تراديسيون بالتقومي الدائم
مرة أخرى يعرض املصنع
املرموق عمق واتساع خبرته
من خالل الس����اعة اجلديدة
«جيجر لوكولتر ماستر غراند
تراديسيون بالتقومي الدائم
 8أيام إس كيو» .اس����توحى
املودي����ل اجلديد من س����اعة
اجليب التاريخي����ة «غراند
كومبليكاس����يون» م����ن عام
 .1928فبع����د  86عاما ،قامت
األيادي املاه����رة التي تتقن
أعمال التخرمي والهيكلة مع
املعلمني احلرفيني في تطبيق
امليناء ،بإبداع حتفة في صناعة
الس����اعات الراقية املعاصرة
بإص����دار محدود م����ن 200
قطعة .وكرس فنانو النقش
والتخرمي أنفسهم ملواجهة حتد
فني تقني جديد« .إنه فن رفيع
يقتضي اقتطاع أقصى ما ميكن
اقتطاعه من اجلسم األصلي
حلركة الساعة دون التأثير
سلبا على النوعية واألداء»
الكلمات هنا حلرفي النقش
دومينيك فيوي.
يعلم حرفيو النقش جيدا
احليل الضروري����ة الالزمة.
«يرغب زبائننا برؤية أقصى

ما ميكن من التفاصيل ،ولكن
عندما نقوم بأعمال التخرمي
على حركة الس����اعة ،علينا
ضمان عدم تقويض صالبتها
وموثوقيتها بأي ش����كل من
األش����كال» .يبدأ عمل حرفي
النقش واحلفر باحلصول على
الوثائ����ق املتعلقة بالكاليبر
 876من مصمميها في جيجر
لوكولتر.
بعد ذل����ك يق����رر أيا من
املكونات ميكن تخرميه بأمان
وما األجزاء التي ميكن قطعها
وقصها بعيدا .باإلضافة إلى
اجلانب التقني فإن س����اعة

«ماس����تر غراند تراديسيون
بالتق����ومي الدائم 8 ،أيام إس
كيو» جتسد بعناية املعايير
اجلمالية النبيلة ألن مبدعيها
كانوا متلهفني لتقدمي التقدير
واإلجالل ملودي����ل عام 1928
وليثبتوا في الوقت نفس����ه
أنه ما من ش����يء آخر ميكن
إجنازه بعد هذا املوديل بعد
إمتام عملهم .فن الطالء باملينا
(إينام����ل) :املهمة التالية هي
تزيني حلقات الذهب األبيض،
واحدة تزين مينا الس����اعة،
واألخرى على خلفية قفص
الس����اعة .في البداية حتفر
يدويا بإزميل ناعم ،ثم تغطى
بطبقة املينا األزرق الشفاف
باس����تخدام تقنية غراند فو
«ملء الفراغ����ات مبادة املينا
واإلدخ����ال إلى الف����رن» .إن
موضوعن����ا الرئيس����ي هو
«ماس����تر غراند تراديسيون
بالتق����ومي الدائم 8 ،أيام إس
كيو» ولكن لنأخذ نظرة عن
كثب إل����ى املوديل الذي كان
قاع����دة االنط��ل�اق .تصنف
ساعة «ماس����تر ثمانية أيام
بيربيتشويل» بكاليبر 876

من جيج����ر لوكولتر من بني
أكثر التعقيدات الساعاتية التي
تصنع حاليا في املصنع الواقع
في «فالي دو جو» ،وكش����ف
النقاب عنها عام  ،2004إنها
مثال جميل ع����ن فن قياس
الوقت ،وجوه����رة حقيقية
للمعصم .باإلضافة إلى عرض
وقت النه����ار أو الليل ،يضم
وجه هذه الس����اعة عددا من
العروض اخلاصة بالتقومي:
أيام األسبوع ،الشهر ،السنة
كاملة بـ  4أرقام وعمر القمر.
أما التعقيد الساعاتي املسمى
«التق����ومي الدائم» فيعني ان
جميع هذه الع����روض التي
تعطيها هذه الساعة تتزامن
في عملها وبالتالي ليس هناك
حاجة للتصحيحات اليدوية
حتى في السنوات الكبيسة
عندما يكون عدد أيام فبراير
 29يوما .واالستثناء القادم
لهذه القاعدة س����يحدث عام
 ،2100وهي سنة قرنية (تنتهي
بصفري����ن) ولك����ن ال متكن
قسمتها على العدد  400دون
فواصل أو كسور ،وبالتالي ال
تعتبر سنة كبيسة.

تس���تعد لو آند لو هايب���ر ماركت ،وجهة
التس���وق املفضلة لدى العمالء املميزين في
الكويت ،إلطالق جتربة مميزة حملبي الطعام
في البالد مع حملتهم الترويجية «نكهة عاملية»
في الفترة ما بني  23أبريل وحتى  3مايو.
سيس���تمر مهرجان الطع���ام املميز الذي
سيفتتحه املاس���تر ش���يف الهندي الشهير
ريبودامان هان���دا ملدة  11يوما اعتبارا من 23
أبريل في فرع الهايبر ماركت في الري وسيضم
مأكوالت ومكونات من جميع أنحاء العالم.
ما ساعد الشيف رابودامان هاندا في جناحه
هو حبه وشغفه بالطبخ ليفوز بلقب «ماستر
شيف» في املوسم الثالث من برنامج «ماستر
شيف – كيتش�ي�ن كي سوبرستار» على قناة
ستاربلس ،وما ميزه أكثر هو أنه كان أصغر
املتسابقني في العرض وفاز بجائزة  10مليون
روبية وحظي بفرصة نشر كتاب الطبخ اخلاص
به ،وهو حلم لطاملا تاق إليه.
وستشهد فترة العرض العديد من املسابقات
التي ستقام في أيام مختلفة في جميع متاجر لو
آند لو هايبر ماركت مبا في ذلك مسابقة الطهاة
اجلدد والقدامى ،ومسابقة واو ذا ماستر شيف
ومسابقة دردش مع املاستر شيف ومسابقة
تذوق واربح ،كما سننظم عرضا مباشرا للطهو

كل يوم في جميع الفروع الثالثة وسيش���هد
فرع الري منافس���ة طبخ خاصة تبدأ يوم 19
أبريل.
وخالل مهرجان النكهة العاملية ،سيعرض
الطهاة املشاهير من املطابخ األخرى مثل املطبخ
العربي والصيني والقاري والفلبيني والياباني
والهن���دي واإليطالي والتايلن���دي براعاتهم
في الطهي وأطباقهم الس���احرة التي ميكنهم
حتضيرها باستخدام املكونات التي تتراوح
بني تلك العادية والغريبة.
كما ستش���هد احلملة الترويجية «النكهة
العاملي���ة» كذل���ك وبالتعاون م���ع «بيزا إن»
إع���داد أطول بيتزا في الكويت بطول  101متر
باإلضافة إلى إعداد املعكرونة بطول  20مترا
والتي ستحطم رقما قياسيا جديدا ،وسيحظى
املتس���وقون بفرصة اللقاء مع املاستر شيف
هاندا واحلصول على توقيعه.
وتعتبر حملة «النكهة العاملية» جزءا من
مبادرة لو آند لو هايبر ماركت لوضع أفضل
ما في العالم بني يدي عمالئه ،إضافة إلى ذلك،
تعرض الهايبر ماركت لعمالئها أكبر تشكيلة
من املنتجات عالية اجلودة وبأسعار معقولة
جدا في حني أنها تعرض مجموعة واسعة من
العالمات التجارية العاملية واإلقليمية.

تشكيلة جديدة مليئة باملرح لربيع صيف  2014في «بابلوسكي»
طرحت «بابلوسكي» ،إحدى
العالمات التجارية ملجموعة
«الندمارك» تشكيلتها اجلديدة
كليا ملوسم الربيع والصيف،
والتي تض���م أروع التصاميم
األنيقة واملريحة التي تتنوع
بني األحذية الرياضية وغير
الرسمية واألنيقة ،وتستعيد
ه���ذه التصامي���م املوض���ة
القدمي���ة املتج���ددة ألحذية
األطفال عبر ألوان الباستيل،
واألحذي���ة متع���ددة األلوان
املزين���ة بالدبابي���س وألوان
امليتالي���ك والفضي وطبعات
األزهار وغيرها ،وأما الفتيان
فتخصهم «بابلوسكي» بأحذية
متنحهم إطالل���ة متميزة في
كل وقت ،كما تنفرد تشكيلة

«بابلوسكي» ،الفائزة بجائزة
العالم���ة التجاري���ة األفضل
ألحذية الرضع في إس���بانيا،
ملوس���م ربيع صي���ف 2014
بجمعها بني التصاميم العصرية
وأفضل معايي���ر اجلودة في

التصنيع والت���ي تتوافق مع
«نظام بابلوس���كي» اخلاص
الذي يشمل :بطانة من اجللد
الطبيعي ،طبقة داخلية قابلة
لالمتصاص مصنعة باستخدام
أحدث التقنيات ،مقويا داخل

الكعب ملنع االلتواءات وحماية
أسفل القدم ،نعال داخليا مجففا
ومض���ادا للجراثي���م ،طبقة
خارجي���ة مطاطية غير قابلة
لالنزالق.
«باوال فور فاش���ن غيرل»

 :PAOLA for fashion girlتتألق
أزياء «باوال» خالل هذا املوسم
بتش���كيلة فري���دة تزيد على
إطاللت���ك املزيد من الس���حر
والرونق ،ستزين قدميك أحذية
الباليرين���ا العصرية بألوان

مش���رقة من الذهب واألزرق
البحري ،وأما بالنسبة للصنادل
فتزينها الشرائط ذات األلوان
املشرقة بتدرجات األخضر إلى
األصفر ،واألبيض إلى الفضي،
والشرائط املتعددة األلوان.

زوروا متجر «بابلوسكي»
في مركز األفنيوز في الطابق
الثالث ،واستمتعوا بالتسوق
مع تشكيلة استثنائية من أروع
تصاميم موسم ربيع وصيف
.2014
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wL�F�« Õö� X�uJ�« WF�U� W�KD� wM�u�« œU��ôU� W�—«œô« W�ON�« fOz— V�U�
Õ«d��ô« «c� Ê« v�« «dOA� ¨WHO�u�«Ë W�«—b�« sO� lL��U� X�uJ�« WF�U� W�KD� ÕUL��«
wL�F�« Õö� æ q� vK� V�«Ë u�Ë s�«u� qJ� qLF�« o� qH� Íc�« Í—u��b�« hM�« s� Î U�öD�« ¡U�
ÆsOM�«uLK� qLF�« d�u� ÊQ� W�Ëb�« vK� V�� p�c� ¨s�«u�
UNM� WU��« WHK��L�« t�U�UD� w� qLF�« ‰ö� s� s�u�« W�b� vK� ’d��« q� ÊuB�d� W�KD�« Ê√ b�√Ë
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«c� Ê« v�« «dOA� ¨WM� 25 s� r�—UL�√ qI� sL� W�KD�« s� WOM�u�« W�ULF�« r�œ n�u� ÂUF�« fH� s� fD��√ 2 cM�
‰UL�« vK� WE�U�L�« W��� W�eO�F� ◊Ëd� s� Á«u��« UL� WO�öD�« ŸuL��« o�� Î UH��� ”U�_U� —b b� —«dI�«
ÆW�dFL�«Ë …d���« w�U� Ãd��� V�UD�« qF�O� UL� ¨ÂUF�«

