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«مارينا الكويت» يشارك في مبادرة ساعة األرض 2015
يؤك����د فن����دق «مارينا
الكويت» مج����ددا التزامه
ودعمه للممارس����ات التي
تؤمن مس����تقبال مستداما
وصديق����ا للبيئ����ة عب����ر
مشاركته في مبادرة ساعة
األرض  2015وذل����ك م����ن
خالل إطفاء جميع األنوار
في الفندق يوم  28مارس،
لس����اعة واح����دة .وبهذه
اخلطوة ،ينضم الفندق إلى
جهود العديد من املؤسسات
لتسليط الضوء حول مسألة
االحتباس احلراري ،ولهذه
اخلطوة أثر كبير ،إذ يشارك
كل فرد من الفندق إلطفاء
اإلنارة ضمن جميع غرف
الضيوف ومرافق الفندق.
وفي إطار هذه املبادرة
الرمزية الرامية لتس����ليط
الضوء على قضية االحتباس
احل����راري والتي تتواصل
ل����ـ  60دقيقة ،عمد الفندق
إلى إيقاف جميع األجهزة
واألن����وار الكهربائية غير
الرئيس����ية عن العمل في

محمد عبدالرضا خورشيد متوسطا محمد العنزي وعبداللطيف الشمري

ردهات����ه واملناطق العامة،
بهدف التخفيف من البصمة
البيئية ،وتسليط الضوء
على أهمي����ة اتخاذ جميع
التدابي����ر املتاحة للحفاظ
على البيئة.
وخالل احلدث ،تواجد
موظفو جميع األقسام ،مبا
يشمل املبيعات والتسويق،
االس����تقبال ،قسم األغذية

واملش����روبات ،العناي����ة
بالغرف ،الصيانة ،املالية،
تقنية املعلومات ،واملوارد
البشرية فضال عن املدير
العام للفندق نبيل حمود،
وعملوا على تقدمي املساعدة
لنزالء الفندق ،وهم يحملون
الش����موع ،كما عملوا على
توعية الضيوف حول أهمية
دورهم باإلسهام في إحداث

التغيي����ر البيئي اإليجابي
على صعيد العالم.
وينضم فن����دق مارينا
الكويت سنويا إلى مجموعة
متنامية من الشركات الداعمة
ملبادرة ساعة األرض ،والتي
تهدف ال����ى العم����ل على
مواجه����ة التغير املناخي،
واإلع����داد ملس����تقبل أكثر
نظافة وسالمة وأمنا.

«هيلتون» يشارك في احتفال ساعة األرض
ش���ارك منتجع هيلتون
الكويت في احتفالية «ساعة
األرض» لعام  ،2015بإطفاء
األن���وار مس���اء  28مارس
م���ن الس���اعة  8:30حت���ى
 9:30للحف���اظ على البيئة
واملس���اهمة ف���ي التوعية
بض���رورة حماي���ة كوكب
األرض م���ن خالل احلد من
استهالك الطاقة الكهربائية،
وأقام الفندق ماراثون لإلدارة
واملوظفني والضيوف للمشي
في ساعة األرض على أضواء
الشموع.
وقال زياد طنطاوي املدير
العام للفندق «تأتي مشاركتنا
هذه إحياء لالحتفال بساعة
األرض التي تعكس مستوى

االهتمام والوع���ي العاملي
بالقضايا البيئية وظاهرة
تغير املناخ ،مشيرا الى ان
ادارة الفندق وجهت بإضاءة
الش���موع فقط في مداخل
الفندق وفي داخله احتفاء
بهذه املناسبة العاملية.
وأش���ار الى ان الفندق
يحرص على توفير الطاقة
ويعم���ل عل���ى تطبي���ق
ممارس���ات صديقة للبيئة
ويسعى للحد من استهالك
الطاق���ة الكهربائية ،وذلك
ضم���ن ح���رص منتج���ع
هيلت���ون الكوي���ت عل���ى
استخدام التقنيات اخلضراء،
حلماية البيئ���ة الطبيعية
بالكويت.

«كيك ن بيك» يشارك في معرض باجلامعة األميركية
لم تفُت «كي���ك ن بيك»
فرصة املشاركة في معرض
 I Need My Spaceال���ذي
أقامته اجلامع���ة األميركية
في الكوي���ت ،حيث أتاحت
هذه املشاركة لزوار اجلامعة
األميركية فرصة تناول أشهى
أنواع احللويات واملعجنات
الش���هية التي يقدمها «كيك
ن بيك» وهم يس���تمتعون
مبشاهدة العروض واملواهب
الغنائية التي قدمها الطلبة
على خشبة املسرح.
وحرص «كي���ك ن بيك»
أيض���ا على مش���اركة كافة
اخلريجني فرحة التخرج حيث
أعدت لهم أروع تصاميم الكيك
بأشكال مميزة ومتنوعة لتنال
استحسان كافة األذواق ،وقدم
«كيك ن بيك» خصما خاصا
ل���زوار املع���رض على كيك
التخرج والطلبات اخلاصة.

وعروض مميزة خالل الصيف

صرح املدير العام وعضو
مجلس اإلدارة بشركة اجلزيرة
للمشروعات الترفيهية (األكوا
بارك) محمد عبدالرضا خورشيد
بأنه مت وبحمد اهلل تعالى افتتاح
مدين����ة األلعاب املائي����ة أكوا
بارك ،وذلك بحضور جمع من
اإلعالميني ورواد «األكوابارك»،
وتخلل حفل االفتتاح عروض
لش����خصيات كارتونية و(دي
جي) ومسابقات جلميع الفئات
العمرية ومت توزيع اجلوائز على
الفائزين .وحتدث خورشيد عن
االستعدادات لصيف  ،2015حيث
مت تعيني طاقم تشغيل إداري
وطاقم أمن وسالمة متخصصني،
كما مت تعيني طاقم جديد إلدارة
الصيانة للعمل على صيانة كافة
املنحدرات واملعدات ،كذلك أعادت
اإلدارة صيانة وتشغيل بعض
املنح����درات وأهلته����ا بالكامل
بتذكرة إضافية بقيمة دينار
واحد (اختيارية) ملن له الرغبة
بزي����ادة اإلثارة عل����ى منحدر
(التورني����دو) و(ثندركروز)
و(الدبل باك الش) ،كما يشرف
على معاجلة وسالمة املياه طاقم
متخصص وفقا ملعايير وزارة
الصحة العامة وبإشرافها حيث
يقوم بأخذ عينات عش����وائية
للحرص على سالمة هذه املياه
وفحصها.
كذلك مت التعاقد مع الشركة

العربية الوطنية إلدارة املطاعم
(روبي تيوزداي) إلدارة جميع
مرافق املطاعم اخلاصة باألكوا
بارك.
أما بالنس����بة للبرامج ،أكد
خورشيد ان هناك العديد من
البرامج والعروض وباألخص
خالل أيام األس����بوع من األحد
إلى األربع����اء وعلى اجلمهور
ترقب العروض املميزة جدا على
التذاكر ،وستكون بداية اليوم
النسائي الثالثاء /5مايو2015/
من كل أسبوع من الساعة 2:30
ظهرا إلى الس����اعة 10:00مساء
ببرام����ج نس����ائية متمي����زة،
وستقوم إدارة األكوا بارك الحقا
باإلعالن عن أنشطتها الصيفية
املميزة احتفاال مبرور  20عاما
على افتت����اح (أكوابارك) التي
بارك افتتاحها صاحب السمو

األمير الش����يخ صباح األحمد
بتاريخ .1995/8/19
أم����ا بالنس����بة للعروض
اخلاصة بالشركات فقد مت وضع
خطة ش����املة لدعم مؤسسات
الدول����ة ب����إدارة عبداللطيف
الشمري ،حيث ان هناك أسعارا
خاصة لتعزيز ترابط املوظفني
بهذه املؤسسات ولكسر حاجز
الروتني العملي ودعم الترابط
فيما بني موظفيها بجو ترفيهي
عائل����ي يخدم جمي����ع الفئات
العمرية لألسرة واملجتمع

محمد عبد الرضا خورشيد متحدثا خالل املؤمتر الصحافي

أدق التفاصيل ألجمل إطاللة في ليلة العمر

«اجلوثن» تقدم مجموعة متكاملة

من املنتجات للعناية بالعروس وجمالها
«كيك ن بيك» متعة التذوق

تقدمي الكيك للمشاركني

وذكرت مديرة العالقات
العامة واملسؤولية االجتماعية
غدير العصيمي أن «مشاركة
«كيك ن بيك» في معرض I
 Need My Spaceهي املشاركة
األولى من سلسلة مشاركات
قادمة مع اجلامعة األميركية،
حيث نهدف من خاللها الى
دعم الطلب���ة وتفعيل روح

ن بيك» وعمالئ���ه وأهمية
املش���اركة والتواصل معهم
عب���ر ش���بكات التواص���ل
االجتماعية وه���ي التويتر
والفيس���بوك واالنستغرام
@ ،CakenBakekwباإلضافة
الى إمكاني���ة متابعة أحدث
العروض وآخر االخبار لدى
«كيك ن بيك».

و«كي���ك ن بيك» إحدى
العالمات التجارية التابعة
لش���ركه رام���و التجارية.
وتتواج���د ف���روع «كيك ن
بيك» في اجلابرية ،الساملية،
ش���رق ،بنيد القار ،الرقعي،
الفروانية ،جمعية مشرف،
املنقف ،اجله���راء وضاحية
صباح السالم.

«شو اكسبرس» تطرح تشكيلة ربيع صيف 2015
طرح���ت عالمة «ش���و
اكسبرس» تش���كيلة ربيع
صي���ف  2015املبتكرة من
األحذية للرجال والنس���اء
واألطفال ،والتي جتمع بني
الراح���ة واحليوية ،األناقة
واملعاصرة .إنها اخليار األمثل
لتجديد اطاللتكم.
ال ش���يء يضفي املزيد
من اجلاذبي���ة على اطاللة
املرأة أكثر من ارتداء القطع
األساسية الضرورية املزينة
بلمسة عصرية رائعة .تقدم
«شو اكسبرس» تشكيلة من
األحذية الرياضية املعززة
بتطريزات وملس���ات قبلية
ملزيد من اإلثارة واحلركة،
وهي مس���توحاة من أحدث
صيحات املوضة ويس���هل
اختي���ار املالب���س الت���ي
تناسبها.
انطلقي إلى آفاق جديدة
من املرح مع تشكيلة أحذية
الباليرينا باأللوان الهادئة
الرائعة ،واألخفاف املريحة
األنيقة املزين���ة بالدانتيل،
واألقمشة املتنوعة .ميكنك
اختيار إطاللة أكثر جرأة مع
الصنادل واألحذية الرياضية
العالية املعدنية املستوحاة
من أحدث توجه���ات عالم
األزياء.
وأما تشكيلة الرجال لهذا
املوسم فتركز على األحذية
القبلية املتين���ة واملريحة.
وتظهر الدرزات اخلارجية
عل���ى تصامي���م األحذي���ة
الرس���مية األنيق���ة املذهلة
بخي���ارات متنوعة ترضي

خورشيد :افتتاح رائع لـ «األكوا بارك»

الرجل العصري ،املس���تعد
دائما لالنطالق .كما تفرض
األحذية الرياضية حضورها
بقوة مع استخدام تشكيلة
واس���عة من املواد ،بدءا من
العناصر التقليدية وحتى
األحذية القماش���ية املزينة
باملطبوع���ات ،إل���ى جانب
اجللود املصنع���ة بطريقة
مرحة وبتدرج���ات لونية
رائعة.
توازن تشكيلة األطفال بني
الطاقة التي ميلكونها واملزيج
احلالم للتصاميم واأللوان
الطالل���ة رائع���ة للصغار.
وميكن للفتيات االختيار بني
طيف واسع من التصاميم
اجلدي���دة التي س���تضفي
املزي���د من اإلش���راق على
مظهر األميرات الصغيرات،
وخاصة مع مجموعة أحذية

البالرينا امللونة ،نقش���ات
الزه���ور الناعم���ة بألوان
هادئ���ة ،وتصاميم مخرمة
أنيق���ة مقصوصة بالليزر.
كما تضم التشكيلة خيارات
رائعة من األحذية الكالسيكية
والتقليدية التي تناس���ب
فساتني الصغيرات الرائعة
في كل وقت.
أطلق���وا العنان حليوية
طفلتكم م���ع مجموعة من
الش���خصيات الكرتوني���ة
الشهيرة مثل ميني ماوس،
وهيلو كيتي ،ودورا املوجودة
عل���ى األحذي���ة الرياضية
بتصاميم املع���ادن البراقة
لالسترخاء في يوم ممتع.
وميكن للصغيرات استكمال
اطاللته���ن م���ع مجموعة
اكسسوارات  Girly Girlالطاللة
مشرقة.

وتق���دم التش���كيلة
اجلديدة ل�ل�أوالد تصاميم
مريحة لتكمل اطاللتهم مع
اخلفاف���ات واألحذية بدون
كعب املصنوعة من اجللد.
وأما بالنسبة لألوالد األكبر
قليال فستدهشهم املجموعة
املتنوعة م���ن األحذية غير
الرس���مية الت���ي ميكنه���م
االختي���ار بينه���ا .وتوجد
مجموعة واسعة من األحذية
العالية املصنوعة من القماش
مع ملسات مرحة ومزيج من
األلوان العصرية ،التي من
شأنها احملافظة على حيوية
أوالدكم وجاذبيتهم .والبد
من اقتن���اء صنادل الفلوتر
بتفاصيلها الدقيقة للمزيد من
الراحة خالل املوسم .وتقدم
«شو اكس���برس» تشكيلة
خاص���ة حملب���ي الرياضة،
وخاص���ة بع���د التع���اون
األخير ب�ي�ن العالمة وعدد
من أفضل الفرق الرياضية
مث���ل مانشس���تر يونايتد
وبرشلونة .وهناك مفاجآت
ال تنته���ي حملبي الرس���وم
املتحرك���ة مع ش���خصيات
مثل  ،Angry Birdsسالحف
النينجا ،املتحولون ،سبوجن
بوب سكوير بانتس تزين
األحذية الرياضية.
ال تفوت���وا اقتناء قطع
تش���كيلة هذا املوس���م من
احلقائ���ب واحملفظ���ات،
واألحذية واملجوهرات التي
تقدمها «ش���و اكسبرس»،
فالبد أن جت���دوا ما يهمكم
ضمنها.

يوم الزفاف هو اليوم األهم في حياة املرأة،
وحلظة ال تنسى من حلظات حياتها .وفي عالم
يجعل املظهر اجليد أولوية بارزة للسيدات في
كل يوم ،تزداد أهمية االستعداد للظهور بأجمل
إطاللة في ليلة العمر.
وعلى الرغم من أن التخطيط حلفل الزفاف
يزي���د م���ن انش���غالك ويجعل الي���وم حافال
بااللتزام���ات ،إال أن ضي���ق الوقت ليس عذرا
للتغاضي عن نظام العناية بصحتك وجمالك.
ميكن���ك إضافة خطوات صغي���رة إلى جدولك
اليوم للعناية بصحتك الشخصية ومظهرك،
سواء كانت حركات سريعة للياقة تقومني بها
صباحا في غرفة نومك أو املشي السريع خالل
استراحة الغداء ،فأي شكل من أشكال الرياضة
سيساعد في احلفاظ على صحتك ومنح بشرتك
التألق والنضارة الطبيعيني.
ولكن ممارس���ة التمارين وحدها ال تضمن
جمال البشرة ،فال بد من تقييم منتجات اجلمال
التي تستعملينها واحلرص على استخدام أفضل
املنتج���ات جودة ومالءمة لنوع بش���رتك .فال
ميكنك التمتع بأبهى منظر وأجمل إحساس إن لم
حترصي على تغذية جسمك بالشكل الصحيح،
مما يعني أن الوقت قد حان لتقييم عاداتك في
تناول الطعام ومحاولة تناول أكبر قدر ممكن
من األطعمة الصحية ضمن نظامك الغذائي.
ولدعم برنامجك للعناية باجلمال قبل الزفاف،
تقدم لك شركة اجلوثن مجموعة من املنتجات
الشاملة التي حتتاجها كل عروس للتألق بأجمل
إطاللة ،فال شك في أن اجلميع يدرك متاما مدى
أهمية يوم الزفاف لكل امرأة ،فهو اليوم الذي تبدأ
فيه حياة جديدة إلى األبد .ولهذا السبب حترص
اجلوثن على أن تتمتع كل سيدة بأجمل مظهر
في يوم العمر ،وذلك مبجموعة من احللول التي
متكنها من االستعداد لليوم الكبير ،واملنتجات
التي تضمن للعروس اجلميلة أبهى مظهر وأجمل
شعور خالل الزفاف وبعده.
كما ال ننسى أهمية جمال شعرك خالل احلفل
وبعده ،وبالطبع فإن استعمال املنتجات املالئمة
للعناية به وجتميله هو اخليار األمثل .تساعدك
مجموع���ة « »Cramerمن« »Kemonوهي ألوان

الش���عر الغنية لتحقيق اإلطاللة التي تبحثني
عنها ،بتغطية رائعة وألوان موحدة من اجلذور
إل���ى األطراف ،كما ميكنك االس���تمتاع بنتائج
مذهلة ت���دوم طويال بفضل اجل���ودة األكيدة
للمنتجات .وميكن للعروس تدليل ش���عرها
مبنتجات « »Actyvaالتي تضفي عليه س���حرا
وجماال باهرا ،ألنها تغذي الشعر وفروة الرأس
لتمنحه القوة واملظهر الصحي اجلميل.
املهمة التالية هي العناية بالبشرة ،والتي
يجب أن تبدأ قبل أيام قليلة من موعد الزفاف
لضمان تغذية البشرة ونضارتها قبل احلفل.
تعتبر منتج���ات  Thalgoللعناية بالبش���رة
باألكسجني احلل املثالي للتألق في ليلة العمر..
ومبس���اعدة مجموعة أكسجني  3من  Thalgoـ
والتي تتضمن «كرمي وسائل وسيروم احلماية»
في مجموعة متكاملة متد البشرة باألكسجني
وتعطيها احلماي���ة الكاملة من جميع عوامل
التلوث ،أما قناع Thalgo Oxygenating Cryodetox
فهو خط���وة ال غنى عنها قب���ل حلول اليوم
املنتظر.
وإذا كنت تريدين التميز بشيء خارج عن
املألوف ،فالتاتو املؤقت على البشرة ميكنك من
االبتكار كما تريدين .تقدم  Goldsinمجموعة
مبتكرة من مجوهرات البشرة اجلميلة املصممة
للمناسبات اخلاصة أو حتى للمسة من التألق
في كل يوم.
يجب أن يظهر كل ش���يء بالشكل املثالي
األجم���ل في يوم الزفاف ،ف�ل�ا مجال للخطأ.
ومع منتجات  LCNللعناية باألظافر وجتميلها
ميكنك االطمئنان إلى أن كل شيء سيكون رائعا.
فاألظافر اجلميلة توحي باالهتمام والعناية
باجلمال وهي أفضل مكمل جلمال اطاللتك في
ذلك اليوم .واملوضة احلالية هي أن تكون أظافر
العروس بتصاميم األكريليك باللونني األبيض
والذهبي الفاحت مع ألوان باستيلية المعة.
وعندم���ا ينتهي حفل الزف���اف وتعودين
بذاكرتك إليه ،ستكون لديك باقة من الذكريات
احلميمة التي تدوم لألبد ،والتي س���تحرص
اجلوثن على جعله���ا جميلة بجمال إطاللتك
في ذلك اليوم.

