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متجر »فيراري« يطلق مجموعة
اليف ستايل لربيع وصيف 2014

أطلق متجر فيراري مؤخرا مجموعته اجلديدة 
لربيع وصيف 2014. وتأتي هذه املجموعة ضمن 

فئة اليف ستايل للرجال والنساء واألطفال فالتفرد، 
اجلودة والنوعية املمتازة هي القيم األساسية 

والسمات املميزة التي ساعدت في خلق األسطورة 
التي هي فيراري. وكما هو احلال مع سيارات 

فيراري، فان منشئ مارانيلو يعزز التفوق أيضا 
من خالل مجموعته اخلاصة جدا من املالبس 

واإلكسسوارات في جميع أنحاء العالم التي صممها 
لتلخص أسلوبا متطورا مستخدما فيها أفضل 

املواد وأجودها بحرفية ممتازة جنبا إلى جنب مع 
السمات اخلاصة والتفاصيل التي تعكس املكونات 
املميزة لسيارات فيراري الشهيرة. ملجموعة ربيع 
وصيف 2014، استوحى املصمم بعض األفكار من 
سيارة فيراري في خياطة مالبس جديدة بدءا من 
فكرة التخييط املتبع على مقاعد السيارات، حيث 
كرر ما رآه في خياطة السترات اجللدية الناعمة 
واملترفة متبعا تصميما عصريا ومميزا، وأكمل 
فكرة السيارة فوضع رقما تسلسليا على الياقة 

وجيب داخلي للمفتاح. وللسترات الرياضية، 
تستخدم أكثر األقمشة التقنية مثل النايلون 

اخلفيف واملقاوم للماء والرياح. ان القطن واحلرير 
هي املواد املميزة املختارة لتعزيز مجموعة اليف 

ستايل في فيراري مبا في ذلك قمصان البولو 
والتي شيرت، في حني ان الكتان، قطن أكسفورد 

والدنيم توفر مجموعة رائعة ومثالية ملوسم 
الصيف. وتعكس املجموعة ألوان فيراري التقليدية 

ـ بيانكو ايطاليا، بلو تور دو فرانس وروسو 
موجيلو ـ برزت مع ظالل حيوية جديدة، مبا في 

ذلك األزرق للرجال والوردي الصارخ للنساء. 
اضافة الى ذلك، وكجزء من مجموعة ربيع/ صيف 
2014، يقدم متجر فيراري مجموعة خاصة لهواة 

جمع سيارات فيراري حتتوي على: أربعة موديالت 
جديدة وحصرية من قمصان الرجال حتمل صورا 

حقيقية لسيارات فيراري األكثر شعبية لدى 
 F12 ،عشاق فيراري: كاليفورنيا 30، 458 سبايدر

بربرلينيتا وFAF.  أما مجموعة االكسسوارات، فهي 
مصنوعة 100% في ايطاليا، منها حقائب كالسيكية 
للرجال )مثل حقيبة Boston(، قطع جلدية صغيرة 

وقطع خاصة بالسفر.
وأخيرا، مجموعة األطفال املهداة الى جميع 

العشاق الشباب حلصان فيراري، حيث تعكس 
هذه املجموعة شعار فيراري القوي والواضح 

في املالبس اليومية والعملية وتأتي بألوان جديدة 
كاألصفر الفاحت املدمج مع صور مطبوعة مستوحاة 

من عالم فيراري.

»ڤجن إكسبرس« تطلق حملة »نهتم بصحة عيونك« في األڤنيوز

تطلق ڤجن اكسبرس، العالمة 
ف����ي مجال  الرائدة  التجاري����ة 
البصريات والعناية بالعيون، 
حملتها »نهتم بصحة عيونك« 
في االڤني����وز، الوجهة املفضلة 
للتسوق في الكويت. وتهدف هذه 
احلملة املميزة الى توعية زوار 
االڤنيوز بأهمية صحة العيون 
والعناي����ة بالنظ����ر، من خالل 
فحص مجاني للعيون وجتربة 
عدسات®ACUVUE الالصقة، الى 
جانب التوعية بأحدث املنتجات 
البصرية املتوافرة. وتأتي حملة 
»نهت����م بصحة عيون����ك« التي 
تطلقها ڤجن اكسبرس انطالقا من 
التزامها بتعزيز توعية املجتمع 
بأهمية الفحص السنوي للنظر، 
وذلك عبر استخدام منصة خاصة 
، وذلك  باحلملة في االڤني����وز 
الستقبال زوار املجمع الراغبني 
في احلصول على فحص للعيون 
 ACUVUE® او جتربة عدس����ات
الالصقة، وتشجع ڤجن اكسبرس 
اجلميع على االستفادة من احلملة 
وفح����ص نظرهم خ����الل فترة 
فعالي����ات احلملة التي انطلقت 
في 16 اجلاري وستستمر حتى 
24 منه. وتنظم ڤجن اكسبرس 
حملة »نهت����م بصحة عيونك« 
الول مرة في الكويت، بالتعاون 
مع ادارة االڤنيوز باالضافة الى 
ماركات ®ACUVUE  للعدسات 
 Luxottica و Essilor الالصقة و
العالمة  Group S.P.A. وتق����دم 
التجارية ®ACUVUE  املتخصصة 
في العدسات الالصقة التي تعد 
العدس����ات الالصقة  انواع  اول 
الرقيقة املخصصة لالستعمال 
اليومي في العالم، تقنيات فريدة 
حائزة على براءات اختراع، حيث 
النعومة  تضمن س����طحا فائق 
للعدسة واحلفاظ على رطوبة 
وراحة وصحة العني على مدار 
اليوم، وعدسات ®ACUVUE  هي 
االكثر مبيعا من اية ماركة عدسات 
اخرى حول العالم، حيث متنح 
من يرتديه����ا احلرية واالطالقة 
الرائعة، عبر تشكيلة واسعة من 
خيارات العدسات الالصقة لتلبي 
متطلبات الراغبني في تصحيح 

نظرهم.
 Luxottica Group S.P.A ام����ا
فتحتل الريادة في عالم التصميم، 
والتصنيع، والتوزيع، واملبيعات 
الراقية  النظارات  انواع  ألفضل 
والرياضية. وتوفر محالت ڤجن 
اكسبرس اروع التصاميم التي 
تقدمها هذه املاركات، من خالل 

تشكيلة واس����عة من النظارات 
الراقي����ة والعصرية. وتش����مل 
الت����ي توفرها ڤجن  امل����اركات 
 Ray-Ban اكس����برس مارك����ة
بتقنياتها التي تأتي في الطليعة 
وتصاميمه����ا املميزة، باالضافة 
 Vogue Eyewear ال����ى مارك����ة
بنظاراته����ا االنيقة التي تضفي 
مظهرا جذابا، باالضافة الى ماركة 
Burberry بتصاميمها الكالسيكية 
التي تناسب  االنيقة واملتنوعة 
 Versace جميع االذواق، وماركة
التي دائما ما تتألق بتصاميمها 
 Emporio Armani اجلذابة، وماركة
بنظاراتها ذات اإلطارات االنيقة، 
العصرية والبس����يطة. وتأتي 
الريادة في  ف����ي   Essilor ماركة 
مجال تصنيع العدسات حسب 
الطبي����ة، كما تلتزم  الوصفات 
مارك����ة Essilor بتق����دمي افضل 
انواع العدسات وفقا للمتطلبات، 
التطوي����ر املتواصل  من خالل 

واستخدام احدث التقنيات.
وسيقدم فريق االخصائيني 
املعتمدي����ن في مج����ال العناية 
بالعيون لدى ڤجن اكس����برس 
فحصا دقيق����ا للعيون مجانيا، 
باالضافة الى تركيب عدس����ات 
ACUVUE® الصقة من مارك����ة
الزبائن  مجان����ا، وس����يحصل 
ايضا على عدسات مجانية من 

®ACUVUEعند شرائهم نظارات 
 Ray-Ban، Vogue Eyewear، من
 Emporio أو Burberry ،Versace
Armani، وتتسم فعاليات احلملة 
بطابع تثقيفي، حيث يتفاعل زوار 
االڤنيوز م����ع االخصائيني لدى 
ڤجن اكس����برس حول مختلف 
املواضيع املتعلقة بصحة العيون، 
وذلك من خالل استخدام احدث 

التقنيات والشاشات الرقمية.
وعلق طبيب العيون املتميز 
د.هشام احمد كامل على احلدث 
قائال: الكثير من الناس ال يدركون 
ان نظرهم من املمكن ان يش����ح 
تدريجي����ا، وذلك من ش����أنه ان 
يؤثر سلبا على طريقة قيادتهم 
للس����يارة، وادائهم ف����ي العمل 
ورؤيته����م للعالم بش����كل عام، 
يشرفني ان تتم دعوتي للمشاركة 
في هذه املبادرة الهادفة في الركن 
اخلاص لڤج����ن، كما اتطلع الى 
املساهمة في تثقيف الناس حول 
العناية الشخصية بعيونهم من 
خالل مجموعة اخلدمات املتاحة 

لهم في ڤجن اكسبرس.

متابعة من احلضور  د.نسرين اخلطيب تتحدث للمشاركني في الدورة

ممثلو مستشفى الراشد وبيت التمويل 

ACUVUE® النظاراتي حسن« تطلق عدسات«

املتحدثون في املؤمتر الصحافي      )هاني عبداهلل(

مستشفى الراشد يطلق برنامج التمويل الصحي والطبي
 بالتعاون مع بيت التمويل الكويتي

»سانت أونوريه« لدى »روائع جنيڤ للساعات«

»كيفية اإلنعاش القلبي والرئوي« في مستشفى رويال حياة

حرصا عل����ى تقدمي أفضل 
اخلدم����ات العالجي����ة وتلبية 
الحتياجات املراجعني واملرضى 
أعلن مستشفى الراشد )الرائد 
األول لرعاية العائلة( عن إطالق 
خدمة متويل العالج واخلدمات 
الطبية باالتفاق مع بيت التمويل 
الكويتي بأقساط شهرية تتناسب 
مع دخل العم����الء الكرام وفقا 
ألحكام الش����ريعة اإلس����المية 
الس����محة.  وفي هذا السياق، 
عّلق املدير الطبي في مستشفى 
الراش����د د.احمد ط����ارق قائال 
»لقد جاء هذا التعاون مع بيت 
التمويل الكويتي ليترجم امياننا 
بدورنا املجتمعي وأهمية ايجاد 
الفرص املناسبة لتوفير اخلدمات 
التي من ش����أنها متويل العالج 
الطبي والعملي����ات اجلراحية 
في مستشفى الراشد ابتداء من 
250 دينار ولغاية 15000 دينار، 
علما بان بيت التمويل ال يشترط 
ض����رورة حتويل الراتب حيث 
تتسم إجراءات احلصول على 

تقوم سانت أونوريه، شركة 
الس����اعات الفاخرة املعروفة 
بالنم����ط الباريس����ي الفريد، 
بالكشف عن ساعة استثنائية 
تتميز بروعة التصميم والدقة 
العالي����ة باإلضافة إلى جمال 
خطوطها وفوق كل ذلك ال� 172 
ماسة التي يبلغ قطر كل منها 1 
ملم والتي تزين العلبة وامليناء. 
جتعل هذه األحجار الثمينة 
التي يصل وزنها اإلجمالي إلى 
قيراط واحد من الساعة قطعة 
حلي استثنائية حتول الوقت 

إلى رؤية متألقة. 
يقترن تصميم الساعة 
الهندسي اجلريء مع علبة 
على ش����كل الوس����ادة مع 
ميناء مستديرة مدمجة مع 
ملحقات سوار بالغة التعقيد 
ما يكسب ساعة »يوفوريا 
 Euphoria One -وان كارات

نظمت مستشفى رويال 
حياة بالتعاون مع اجلمعية 
األميركية للقلب حملة تدريب 
القلبي  على كيفية اإلنعاش 
بش����كل محترف وصحيح، 
حيث قامت د.نسرين اخلطيب 
استشاري طب أطفال ورئيس 
قسم األطفال والعناية املركزة 
حلديثي الوالدة في مستشفى 
رويال حياة ومتخصصون 
من اجلمعية األميركية للقلب 
باإلشراف على إطالق احلملة 
بقاعة اجلوري في مستشفى 

رويال حياة. 
ومت توزيع الدورة على 3 
فترات إفس����احا للمجال أمام 
اجلميع للمشاركة في التدريبات 
التي من ش����أنها إنقاذ حياة 
الوعي على األساليب  ورفع 
الصحيحة التي يجب اتباعها 
لإلنعاش القلبي والرئوي في 

التمويل بالسرعة والسهولة في 
الوقت نفسه، مع امكانية حتويل 
املنفعة بحيث يكون املستفيد 
ش����خصا آخر بخالف صاحب 
املعاملة فقد بات بإمكان الزوج 
طلب التمويل ويكون املستفيد 
زوجته في حاالت الوالدة على 
س����بيل املثال أو بإمكان األبناء 
طلب التمويل ويكون املستفيد 
األب أو األم بأقس����اط مرن����ة 

Carat« ش����كال فريدا.  وفي 
قلب الساعة تخلق املاسات 
وشارات الساعات البيانية 
خلفية رائع����ة مليناء عرق 
اللؤلؤ التي تشير فيها عقارب 

احلاالت التي تستدعي ذلك.  
القلب����ي  ويعود»اإلنع����اش 
والرئوي« لعام 1740، إال أن 
القليل من الن����اس يعرفون 
الطرق الصحيحة لتنفيذه رغم 
أنه ينقذ أرواحا من املوت، وقد 

على فترات من س����نة ولغاية 
5 س����نوات حس����ب الشروط 
االئتمانية املعمول بها، على أن 
يدعم العمالء معامالتهم ببعض 
املستندات واألوراق املطلوبة، 
وهي ش����هادة الراتب، كش����ف 
حساب عن آخر 3 شهور، البطاقة 
املدنية وصورة عنها وصورة 
جواز السفر للمقيمني. واختتم 
املدير الطبي حديثه قائال »يشمل 

كبرى على شكل سيف إلى 
الساعات والدقائق. 

تتزين الساعة بالعقيق 
األسود فيما يبرز التاج رائع 
االنحناءات جاذبية وفخامة 

حرص املنظمون في مستشفى 
رويال حياة في هذا السياق 
على توفي����ر أقراص دي ڤي 
دي لنشر الوعي بني األفراد 
والعائ����الت ممن لم يتمكنوا 
من حضور جلسات التدريب 

التمويل العالجات املختلفة ومن 
بينها عمليات الوالدة، تقنيات 
وأساليب التلقيح االصطناعي، 
العمليات اجلراحية وعمليات 
الس����منة املفرط����ة وعالجات 
األسنان وجميع اخلدمات الطبية 
والعالجية األخرى باس����تثناء 
العالجات التجميلية دون سبب 
طبي واحلاالت الطارئة وحاالت 

األمراض املزمنة«.

س����اعة تتميز بالبس����اطة 
والروعة في نفس الوقت. 

تتوافر بجميع تشكيالتها 
لدى ش����ركة روائ����ع جنيڤ 
للساعات وخاصة فرع البحر 
 Euphoria One سنتر. ومع ساعة
Carat اجلديدة، التي ستكون بال 
شك واحدة من جنوم معرض 
بازل ورلد، تكش����ف س����انت 
أونوريه عن وجه جديد من 
درايتها وإتقانها لفن تصنيع 
اجلواهر. ترصيع حصري ب� 
172 ماسة يكسب هذه الساعة 
األنثوية جدا بريقا ال يضاهى 
ويجعلها قطعة اكسس����وار 
فاخرة في املساء. وألن احللم 
يكون أجمل حني ميكن حتقيقه 
لذلك قررت س����انت أونوريه 
 Euphoria أن تطرح س����اعتها
One Carat بأسعار مذهلة في 

متناول اجلميع.

واحلصول على شهادات من 
اجلمعي����ة األميركية للقلب 
متكنهم م����ن القيام بإنعاش 
القلب بالشكل الصحيح الذي 
يضمن سالمة املريض وإنقاذ 

حياته.

ACUVUE® لقطة مبناسبة اطالق عدسات

ACUVUE® عدسات

احلملة بالتعاون 
مع اجلمعية 

األميركية

د.أحمد طارق


