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في مول الصالحية الكويت من 22 نوفمبر حتى 1 ديسمبر

»فان كليف أند أربلز« تكشف النقاب عن أسرار احلرف اليدوية
لميس بالل

حتتفــي فــان كليــف أنــد 
آربلز بفــن املجوهرات الراقية، 
وتســّلط الضــوء علــى أعمق 
خفايــا وأســرار عالــم صناعة 
املجوهــرات والســاعات، حيث 
حتيــي دار املجوهرات الفاخرة 
معرضاً في مول الصاحلية يكّرس 
املهــن وراء اإلبداعــات الراقية، 
وذلك بني الفترة من ٢٢ نوفمبر 
حتــى ١ ديســمبر. وتقــّدم فان 
كليف أند آربلز معرضًا يسّلط 
الضــوء على البراعــة واملهارة 
والدراية التي يتحّلى بها سادة 
صناعة املجوهرات بعنوان: »في 
مديح األيدي«، تكرميًا ألساطني 
احلرفيــني أصحاب املوهبة في 
محترف الدار وامللّقبني بـ»األيدي 

.™the Mains d’Or »الذهبية
وبهــذه املناســبة، يقــول 
أليساندرو مافي، املدير التنفيذي 
لدار فــان كليف أنــد آربلز في 
الشرق األوسط والهند: »حتتفل 
فان كليف أند آربلز بهذه املناسبة 
املميزة وتدعو العقول املبدعة إلى 
عالم البراعة والدراية في رحلة 
تلقي الضوء على سادة صناعة 
املجوهرات، فوراء كل إبداع في 
االبتكار والتنفيذ تكمن روح فنية 

متأّلقة ليس لها مثيل«.
ومــن خــالل هــذا املعرض 
املســتوحى من كتــاب فرانكو 
كولونــي »في مديــح األيدي«، 
حتتفــي فــان كليف أنــد آربلز 
بفن املجوهرات الراقية وتكّرم 
األيدي املاهرة خلبرائها احلرفيني 

الذين تطلق عليهم الدار اســم: 
»األيــادي الذهبية / مان دور™ 
Mains d’Or«.  حتيــة لأليــادي 
الذهبية: يقول الرئيس والرئيس 
التنفيذي لفان كليف أند آربلز 
نيكوال بوس: »ال شــك أن اليد 
البشرية تشعر بالفخر بصنيعها، 
فهو الذي يزّودها بالوسائل األكثر 

إبداع مجوهرات الدار الراقية، من 
خالل إحســاس فنّي استثنائي 
يسمو فوق التحديات اليومية 
في ابتكار قطعة سرمدّية خالدة. 
إّنه تراث فان كليــف أند آربلز 
الــذي تالحظــه وراء كل لفتة، 
وراء كل إمياءة، وراء كل ابتكار 
ودّقة الصناعــة. يقّدم معرض 
»في مديح األيدي« إضاءات على 
شّتى احلرف التي تركت بصمتها 
على قطع فان كليف أند آربلز، 
ويكشــف النقاب عن الروايات 
االستثنائية التي تقف وراء والدة 
كل واحدة منها. ُتعرض احلرف 
في أقسام مخصصة تضم صوراً 
كبيرة احلجم باألبيض واألسود 
التقطتها عدسة الفّنان الضوئي 
 Francesco -فرانشيسكو تشيتو
Cito، وأشرطة ڤيديو صّورتها 
 Loïc -عدســة لوييك بريجــان
 Willy Papa -وويلي بابا Prigent
تظهر األيدي الذهبية خالل العمل 
في محترف الدار. احتفال بالفنون 
اليدوّية: احلرف األسطورية التي 
يسّلط عليها الضوء معرض »في 

القطعة النهائي. يشكل الصائغ 
القطعــة من الذهب أو البالتني، 
باســتخدام تقنيات مختلفة قد 
تتطلب أدوات مختلفة: قوالب، 
آالت تفريز، مطارق، بوصالت، 
فرجار، وغيرها.مرّصع األحجار 
الكرمية: إّنه اخلبير الذي يثّبت 
األحجــار الكرمية فــي املعدن. 
هدفــه أن يثبتها بإحكام ودّقة، 
وأن يظهر األحجار بأفضل صورة 
ممكنة. ولكي يضمن تأّلقها، عليه 
أن يســتخدم أقّل قدر ممكن من 
املعدن، من دون أن يضعف قوة 
ثباتها.  تقنّية ميستري ستينغ: 
تعّد هذه التقنية مأثرة حقيقية 
في صناعة املجوهــرات، نالت 
إثرها فان كليف أند آربلز براءة 
اختراع في العام ١٩33. يتم قطع 
األحجار واحداً تلو اآلخر، وترّصع 
في سّكة رقيقة من الذهب. بعد 
تثبيتها، تغّطي سطح اجلوهرة، 
ومتنحها بريقــًا مخمليًا أّخاذاً. 
قاطع األحجار: يتوّلى هذا اخلبير 
قطع األحجار الكرمية والثمينة 
واحــداً تلــو اآلخر، وتشــكيل 

أصالة لتحقيق الذات«. واأليدي 
الذهبيــة هم عظمــاء احلرفيني 
أصحــاب املوهبة فــي محترف 
الدار الواقعة في ساحة فاندوم 
بباريس، هم سادة املهنة، الذين 
يستخدمون خبراتهم وأياديهم 
الذكّية العارفة، لترجمة اإللهام 
إلى إبداع، إّنهم يبّثون احلياة في 

مديح األيدي« ُتبرز ساعات العمل 
الدقيق املضني، واخلبرة الفّذة 
التــي تضعها األنامــل الذهبية 
البارعة والتي تشتغل معاً لتمنح 
احلياة للجواهر. املصمم، وصانع 
النمــاذج، والصائغ، واملرّصع، 
وقاطــع األحجــار، وامللّمــع، 
والنحــات، واحلّفــار، وجميع 
ســادة املهنة يتم االحتفال بهم 
في معرض فان كليف أند آربلز.
املصّمــم: يتــم التعبير عن 
اإلبــداع فــي بعديــن، كرســم 
تخطيطــي في مرحلة أولى من 
ثم كتصميم مرسوم بالغواش. 
صانع النماذج/ املجّسمات: 
النموذج املجّسم هو شكل ثالثي 
األبعــاد يعّد مبنزلــة الترجمة 
األولــى جلوهــرة املســتقبل. 
ويعمــل صانــع النمــاذج عن 
كثــب مــع املصمــم ومحترف 
الدار ويدرس رسم الغواش، ثم 
يترجمه إلى منوذج مصنوع من 
قصديــر وأحجار من املعجون.

الصائغ: يدرس الصائغ التصميم 
والنمــوذج، ليتبــنّي من وضع 

األوجــه، ومتهيد احلــواف، ثم 
تلميعهــا آخذاً باالعتبــار دومًا 
تنــّوع خصائصهــا، واختالف 

استجابتها لألدوات.
ملّمع األحجار: يهدف تلميع 
األحجــار أو صقلهــا إلى جعل 
املعــدن يتألق بريقــًا. تخضع 
اجلوهرة لعــدة عمليات صقل 
خــالل جميــع مراحــل العمل، 
وأساسًا قبل التركيب، وبعده، 

وبعد تثبيت احلجر نهائيًا.
 النّحــات- احلّفــار: ينقــر 
لتزيــني  األحجــار  النّقــاش 
املجوهرات األكثر جمااًل. بتالت 
الفيــروز النضــرة، وتنــورات 
راقصــات الباليه مــن العقيق، 
وقطــرات القمــر مــن األوبــال 
املضيء، والتشــكيل الهندسي 
من الالزورد، تبّث فيها احلياة 
بعد ساعات من العمل املضني 

بواسطة اإلزميل واملنقاش.
زوروا معــرض »فــي مديح 
األيــدي« فــي الصاحليــة مــن 
٢٢ نوفمبــر حتى ١ ديســمبر، 

وستجدون كل مميز. )محمد هاشم( لقطة في معرض فان كليف 

»بوكسهل« تشارك في مؤمتر دسمان لذوي االحتياجات اخلاصة
شــاركت كلية بوكسهل الكويت في مؤمتر دسمان 
لذوي االحتياجات اخلاصة والذي أقيم للمرة األولى 
في الكويت في مدرسة دسمان ثنائية اللغة من خالل 
ورش عمل قدمها مجموعة من أعضاء الهيئة األكادميية 
في الكلية، هدف املؤمتر بحث سبل الطرق العالجية 

واإلمنائية لذوي االحتياجات اخلاصة.
كان ضمن الوفد سوسيل سوموكيان وهي إحدى 
أعضاء الهيئة األكادميية - قسم الدراسات التمهيدية 

في كلية بوكسهل الكويت.
وعلقت سوموكيان عن مشاركة الكلية في املؤمتر 
قائلة: »تأتي مشاركة الكلية بهذا املؤمتر من منطلق 
إمياننا بأهمية االهتمام في ذوي االحتياجات اخلاصة 
ومســاعدتهم ليكونوا أعضاء فعالني في املجتمع، 
ومشاركتنا أيضا تهدف لتبادل اخلبرات األكادميية 

وأحدث التطورات في مجال التعليم للطالبات ذوي 
االحتياجات اخلاصة علما أن الكلية تستقبل الكثير 
مــن هذه الفئة ونرى أهمية دمــج هؤالء الطالبات 
بزميالتهن، حيث يساعد هذا على تطورهن األكادميي، 
علما ان الكلية توفــر تخصصات تطبيقية البحت 
كتخصص الديكور والتصميم الداخلي والتصميم 
اجلرافيكي والتي تتناســب مع قدرات الطالبات«. 
وقدمت سوموكيان ورشة عمل بعنوان »التقنيات 
احلديثة ملساعدة الذهن على اخللق واإلبداع« وقد 
استمتع احلضور، حيث قدمت سوموكيان أنشطة 
عملية تســاعد على تنشيط الذهن والذاكرة بطرق 

عملية وممتعة.
كما شارك في املؤمتر مولي ديفاكران، وهي إحدى 
أعضاء الهيئة األكادميية - في قسم الدراسات التمهيدية 

في كلية بوكسهل الكويت، حيث شددت على أهمية 
مشــاركة الهيئة األكادميية في مثل هذه املؤمترات 
والتي تشهد تبادل اخلبرات بني األكادمييني وأصحاب 

اخلبرات األكادميية في مجال التعليم.
وقدمت ديفاكران ورشــة عمل عن كيفية حتويل 
القاعات الدراسية إلى مكان ممتع يساعد الطالبات 
على التركيز وإدخال أساليب حديثة لتوصيل املعلومة 

بحيث تكون الدراسة ممتعة ومفيدة. 
ويذكر أن كلية بوكسهل الكويت تسعى دائما للمشاركة 
في مثل هذه املؤمترات العلمية والتي تشهد تبادل 
اخلبرات بني األكادمييني بهدف إثراء اجلانب العلمي 
في مجال التعليم مما يســاعدهم على دمج أحدث 
العلمية ضمن املناهج األكادميية حسب  التطورات 

ما تتطلبه احتياجات الطالبات املختلفة.
جانب من املؤمتر 

مركز سلطان يستضيف »مهرجان الطعام اإليطالي« مستشفى هادي ينظم حمله توعوية 
ندى أبو نصرعن سرطان الثدي بجامعة اخلليج

مبناسبة انطالق فعاليات 
األسبوع اإليطالي في الكويت 
بتنظيم من السفارة اإليطالية 
في الكويت، يستضيف مركز 
ســلطان مهرجــان الطعــام 
اإليطالــي الــذي يبــدأ في ٢3 
نوفمبــر ويســتمر حتــى 4 
ديسمبر.ويهدف املهرجان الذي 
يستمر على مدى ١٢ يوما إللقاء 
الضوء على املنتجات اإليطالية، 
افتتــح حتــت رعايــة  وقــد 
الســفير اإليطالي في الكويت 
غيســيب ســكوغناميغيليو 
وبحضور ممثلني عن اإلدارة 
العليا في مركز سلطان وهم: 
إدارة  مكــرم مالعــب، مديــر 
العمليــات التجارية، وســيم 
مكارم، مدير إدارة التســويق 
والتجارة االلكترونية وعاطف 
احللبي مدير إدارة العمليات، 
إضافة الى حشد من املوظفني 

والعمالء.
وتــال االفتتــاح جولة في 
أرجاء مركز سلطان في سوق 
شرق عمل خاللها مكرم مالعب 
على تقدمي شــرح واف حول 
املنتجات اإليطالية املوجودة، 
مؤكــدا أن كل هــذه املنتجات 
ســيلقى الضــوء عليها خالل 
فترة العــرض في أفرع مركز 
سلطان مما سيسمح للعمالء 
إليهــا  الوصــول  بســهولة 
وابتياعها.  وقال مالعب: »منذ 
انطالق عمليات مركز سلطان 
فــي الكويــت، حرصنــا على 

اهتمامــا مــن مستشــفى 
هادي بصحة املرأة واملتابعة 
املستمرة للكشف املبكر واحلد 
من انتشار أمراض الثدي، نظم 
املستشــفى حملته السنوية 
للتوعية مبرض سرطان الثدي 

في جامعة اخلليج.
وتضمنت احلملة التعريف 
بســرطان الثــدي واألعراض 
املصاحبة له وتعليم الطالبات 
كيفية الكشف الذاتي باملنزل 
التي تســاعد فــي الوقاية أو 
االكتشــاف املبكــر ألمــراض 
سرطان الثدي. وقد مت تسليط 
الضوء على كيفية الوقاية من 
أمــراض الثــدي باتباع منط 
حياة صحي وعادات ســليمة 
كاألكل الصحي واحلفاظ على 
الــوزن، وممارســة الرياضة 
والتوقف عن التدخني واالبتعاد 
الكحوليــة  عــن املشــروبات 

السفير اإليطالي على احلدث 
حيــث قال: »إن شــراكتنا مع 
مركز سلطان في هذه املناسبة 
نراها استراتيجية ونهدف معا 
من خاللها الى تزويد السوق 
الكويتي مبزيــد من منتجات 
الطعام اإليطالي. وللعلم فان 
املطبخ اإليطالي وما يســمى 
»احلمية املتوســطة«، كالهما 
يرتكــز على جــودة املكونات 
التي تعتبر أساســية لضمان 
طعم رائع وأيضا صحة سليمة، 
وكما يقــال: »اذا أردت تناول 
طعم صحي، إذن عليك بتناول 
الطعام اإليطالــي«. الى ذلك، 
ينظم مهرجان الطعام اإليطالي 
في مركز سلطان بالتعاون مع 
السفارة اإليطالية في الكويت 

تزويد عمالئنا بتجربة راقية 
في التسوق، ونحن مستمرون 
فــي نهجنا هــذا عبــر تقدمي 
أفضل تنــوع غني للمنتجات 
املستوردة من كل أرجاء العالم 
تقريبــا، ومن ضمنها إيطاليا 
املعروفــة بأنهــا بلــد الطعام 
اللذيذ والرائع الطعم«.وأضاف: 
اننا نستورد من ايطاليا 45٠ 
صنفا من املنتجات احلصرية 
والتي تتنوع بني اخلضراوات 
الطازجة واملنتجــات العامة. 
وحصريا ملناسبة هذه الفعالية، 
فإننــا نعمــل علــى ترويــج 
مجموعــة مــن املنتجات عبر 
تقدمي عينات منها الى العمالء 
وتطبيق خصومات على أكثر 
مــن 5٠٠ صنف.بــدوره علق 

والرضاعة الطبيعية والتقليل 
التعــرض لإلشــعاعات  مــن 

والتلوث.
أثنــاء  تواجــدت  كمــا   
احلملة د.أســماء محمود عبد 
املجيــد اختصاصي األشــعة 
التشــخيصية، حيــث أجابت 
علــى استفســارات الطالبات 
املتعلقة بأســباب هذا املرض 

وطرق الوقاية منه.
وفــي هــذا الصــدد قالت 
د.أســماء: مــا يهمنــا جتــاه 
الســيدات أن نقــدم لهــن كل 
أســاليب التثقيــف للوقايــة 
والكشــف املبكر للمرض من 
خــالل املنشــورات التثقيفية 

ويتضمــن عرضــا ملنتجــات 
إيطاليــة حصريــة وجديدة، 
وإلضافة احلماسة على احلدث، 
فخالل أيام املهرجان سيستمتع 
العمالء باحلصول على خصم 
١5%على املنتجــات اإليطالية 
بينمــا يحصــل العمــالء من 
أعضاء برنامج املكافآت، على 
فرصة لربح 3 تذاكر سفر ذهابا 
وإيابا: كويت - روما - كويت 
مقدمة مــن اخلطوط اجلوية 
الكويتية، وذلك باإلضافة إلى 
قسائم شراء مجانية من محالت 
Styles 3٦٠ ودعــوات لتناول 
الطعام فــي مطعم مارغاريتا 
اإليطالي.  ويدعو مركز سلطان 
كل عمالئه إلــى زيارة أفرعه 
وتذوق الطعم اإليطالي العريق!

والبرامج التوعوية التي يقوم 
بها مستشفى هادي.

وأضافــت أن االكتشــاف 
املبكر لسرطان الثدي والعالج 
املبكر هو أفضل الطرق املتاحة 
للشــفاء من املرض، وكلما مت 
اكتشــاف املرض مبكرا زادت 
فرص الشفاء وجتنب العالج 
الكيميائي، لذلــك ننصح كل 
امرأة بفحص ثدييها شــهريا 
للتأكد من عــدم وجود أورام 
أو عقــد صلبة أو أي تغيرات 
بشكل احللمة، وذلك بخطوات 
بسيطة جدا من خالل الفحص 
الذاتي الشــهري للثدي الذي 
مينحك راحة البال واالطمئنان.

من حملة »هادي« في جامعة اخلليج

جانب من احلملة


