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وزير الصحة د.علي العبيدي يستمع لشرح من د.حسام عفيفي

وزير الصحة د.علي العبيدي في مقدمة احلضور خالل املؤمتر

د.علي العبيدي في جناح »الساير الطبية« 

في جناح »الساير الطبية«

جناح »الساير الطبية« في املعرض

بحضور وزير الصحة ومبشاركة العديد من املتخصصني

»الساير الطبية« ترعى املؤمتر العلمي
التاسع عشر جلمعية أطباء األسنان الكويتية

قامت شركة الساير الطبية، 
احدى شركات مجموعة الساير 
القابضة برعاية املؤمتر العلمي 
الـ١9 جلمعية أطباء األســنان 
الكويتية واملؤمتر الـ4٦ الحتاد 
أطباء األسنان العرب، الذي أقيم 
برعاية وحضور وزير الصحة 
د.علي العبيدي، وحاضر فيه 
عدد كبير من املتخصصني من 
دول اخلليــج والدول العربية 
والواليــات املتحــدة وكنــدا 
وبريطانيا وأملانيا والســويد 

والبرازيل وجنوب أفريقيا.
ويعد املؤمتر فرصة لالطالع 
على أحدث األجهزة واملعدات 
الطبيــة كذلك تقــدمي خدمات 
التطويــر  التدريــب وســبل 
لألطبــاء مــن خــالل االطالع 
على أحــدث التقنيــات وآخر 

املستجدات في طب األسنان.
وقد مت تخصيــص جناح 
كبيــر الفت لشــركة الســاير 
الطبية في هذه املناسبة لعرض 
مجموعتها الواسعة من أحدث 
منتجات طب األسنان من كبرى 
الشركات الطبية العاملية، حيث 
استقطب جناح شركة الساير 
الطبية أكبر نسبة من الزوار 
واحلضور الذين استفســروا 
عن مختلف منتجات الشركة 
واخلدمات املميزة التي تقدمها، 
وقد مثل شركة الساير الطبية 
فريق مهني محترف أشرف على 
توجيه ومساعدة الزوار وتقدمي 
الفنية  املعلومات والتفاصيل 
اخلاصة باملنتجات املعروضة.
وقــد قــام وزيــر الصحة 
بزيارة جناح شــركة الســاير 
الطبية، حيث قام املدير العام 
د.حسام عفيفي مبرافقة سيادته 
بجولة في جناح شركة الساير 
الطبية لتقدمي وشرح املنتجات 
املعروضة. بهذه املناسبة، صرح 
د.حسام عفيفي مدير عام شركة 
الساير الطبية: »بداية نتقدم 
بالتهنئة لوزير الصحة د.علي 
العبيدي، ورئيس جمعية أطباء 
األسنان الكويتية واألمني العام 
الحتاد أطباء األســنان العرب 
د.سامي املانع، ورئيس املؤمتر 
د.اياد املقيــط بنجاح املؤمتر 
الذي يسهم في تطوير خدمات 
طب األسنان بالكويت ويعطي 
الفرصة للمتخصصني بتبادل 
اخلبرات والوقوف على أحدث 
املســتجدات في هــذا املجال، 
إن مشــاركتنا فــي مثــل هذه 
املؤمتــرات املهمــة ينبــع من 
حرص شــركتنا علــى تقدمي 
احللول الطبيــة املتكاملة من 
خالل شراكتنا ومتثيلنا للعديد 
من الشــركات الطبية العاملية 
الرائــدة وكان هذا واضحا في 
جناحنا باملؤمتر هذا العام عن 
طريق تخصيص مكان لورش 
العمل لزوارنا من األطباء لنتيح 
لهم فرصــة التجربة العملية 
ألحــدث األجهــزة واملنتجات 
املعروضة حتت إشراف فريق 
عاملــي متخصــص مــن قبــل 

موكلينا«.

عبدالرزاق العيسى

يقام في قرية الشيخ صباح األحمد التراثية في الساملي

VIVA راٍع ملهرجان املوروث الشعبي 
اخلليجي التراثي 2016 ـ 2017

أعلنت شــركة االتصاالت 
مشــغل   ،VIVA الكويتيــة 
االتصــاالت األســرع منوا في 
الكويت، عن رعايتها املاسية 
الشــعبي  ملهرجــان املوروث 
اخلليجي التراثي ٢٠١٦ - ٢٠١7، 
والذي سيقام في قرية الشيخ 
صباح األحمد التراثية، منطقة 
الساملي، وسيمتد املهرجان من 
١ ديسمبر ٢٠١٦ حتى 3١ مارس 
٢٠١7، وسط مشاركة شعبية 
واسعة، للعديد من األنشطة 
والفعاليات ذات الطابع التراثي 
والعصري بحيث تســتقطب 
القرية عددا أكبر من الزائرين 
فــي كل عام من جميع الفئات 

العمرية واالجتماعية. 
وتعليقا على هذه الرعاية، 
إدارة اتصــاالت  قــال مديــر 
الشركات في VIVA عبد الرزاق 
العيسى: »حرصت VIVA على 
رعاية هذا املهرجان بنسخته 

الثالثــة، ملا ميثلــه من حدث 
شــعبي وثقافي مميز يعكس 
صورة حقيقية عن أصالة بلدنا 
احلبيب وغناه التراثي، وملتقى 
ألبناء الكويت وأشــقائهم في 
دول مجلس التعاون اخلليجي، 
فيشــكل رمــزا لهــذه الوحدة 

اخلليجية«.
وأضاف العيسى: »ستكون 
مشــاركة VIVA فعالة في هذا 
املهرجان من خالل فريق عمل 
متكامــل ســيضفي طابعا من 
االتصاالت والتكنولوجيا عبر 
عرض آخر مــا توصلت إليه 
VIVA من خدمــات ومنتجات 
مبتكــرة لتضعها في متناول 

الزائرين للمهرجان«.
وهذا املهرجان يبرز حرص 
صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد على إبراز الهوية 
التراثية للكويت ولدول مجلس 
التعاون اخلليجي، من خالل 

األنشطة والفعاليات التي تقام 
في املهرجــان، وأهمهــا: دعم 
وتشــجيع أصحاب املشاريع 
الصغيرة، دورات كرة القدم، 
الرياضية  الســيارات  حلبــة 
وحلبة سيارات الدفع الرباعي، 
فعاليــات ثقافية وفنية حتت 
رعاية املجلس الوطني للثقافة 
والفنون واآلداب، فرق شعبية 
وفلكلورية أجنيــة وعربية، 
عرض ألهم املشاريع الزراعية 

املنتجة داخل الكويت.
وتضــم القريــة أســواقا 
شعبية استوحت تصميمها 
من التاريخ الكويتي، إضافة 
إلى ممرات وســاحات رحبة 
ومريحــة بوجــود بحيــرة 
كبيرة تتوزع حولها احملالت 
التجارية وأماكن االستراحة 
واجللوس بحيث تكون قريبة 
أيضــا مــن أماكــن العروض 

الترفيهية والثقافية.

املهرجان يعكس 
صورة حقيقية عن 

أصالة بلدنا احلبيب 
وغناه التراثي

»روائع جنيڤ« تفتح معرضها في »البوليفارد مول«

ترحب بكم روائع جنيڤ للساعات لزيارة فرعها اجلديد الكائن 
في البوليفارد، وكما عودتنا روائع جنيڤ للساعات على كل ما هو 
جديد في عالم املجوهرات والساعات وتخطو خطوات ثابتة في تقدم 

دائم ومستمر ومن جناح لنجاح آخر.
وتستقبل شركة روائع جنيڤ للساعات زبائنها الكرام مبعرضها 
الفخم اجلديد الكائن في »البوليفــارد« والذي فتح أبوابه لزبائننا 

الكرام ابتداء من تاريخ 5 نوفمبر اجلاري.
وتعتبر شركة روائع جنيڤ للساعات هي واحدة من الشركات 
الرائدة في مجال الساعات املوجودة في الكويت السوق احمللية منذ 
عام 1969 مع وجود مجموعة من صاالت العرض احلصرية اخلاصة 

التي تغطي املناطق التجارية األكثر أهمية بالكويت.
روائع جنيڤ للساعات تقدم لزبائنها الكرام مجموعة من املاركات 
اجلديدة التــي احتضنتها مؤخرا لتطرحــا ألول مرة في الكويت 
وحصريا في معرضها اجلديد والذي يعد اكبر معرض من معارضها 

العشرين املنتشرة في أرجاء الكويت.
دعونا نستفيض في الشرح قليال عن ديكور معرضها اجلديد، 
والذي يتميز بتصميم داخلي يسلب األلباب والعقول، ريثما تخطو 
خطوتك األولى داخل املعرض الفخم، سيمتلكك شعور غامر بالرفاهية 
والرقي من شدة إتقان الديكور الفخم واملميز، والذي يحتوي على 
أشــكال مزخرفة براقة، حيث ان التصميــم يتألأل كصرح ملكي 
مترف، وأيضــا كتحفة فنية تتوج باألناقــة والفخامة في الوقت 
نفســه، وكما عودتنا روائع جنيڤ للساعات فانها تتميز باالبداع 
املنفرد بأفكار خالقة وبتصاميم جريئة تفوق التوقعات، بلمسات 
من الذوق الراقي األنيــق، لتنفرد مبفهومها اخلاص عن التصميم 
الداخلي للمعرض، باعتبار أن كل مشــروع تبدأه هو قطعة قماش 
قابلة للتشكيل واإلضافة، بالغة املرونة، ما ميكنها من دمج التفاصيل 
الدقيقة بلمسات مرهفة، حلياكة التحفة املثلى بأجود املواد اخلام.

ويتألق املعرض اجلديد الكائن في البوليفارد بتصميم فريد ينبع 
من رقي الذوق العالي الذي تتميز به شركة روائع جنيڤ للساعات 
على اإلطالق ومزخرف بلمسة من الفخامة باستخدام ألواح معدنية 
مشــغولة ومذهبة، ليتناســب مع رقي أذواق الزبائن، وكما يتميز 
التصميم بالشــفافية العالية واأللــوان الراقية إلبراز املعروضات 

بوضوح وبشكل جذاب الفت للنظر من الوهلة األولى.
إن هذا التحديث املستمر لـ »روائع جنيڤ« يلبي رغبة شريحة 
كبيرة من عشــاق األناقة والباحثني عن الذوق الرفيع والســاعات 

الفاخرة واملجوهرات األنيقة.
واجلدير بالذكر أن ديكور املعرض البوليفارد يتميز بالفخامة 
والرقي في الشــكل وأســلوب العرض، حيث ان لكل ماركة قسما 
خاصا يغلب عليه روح املاركة ويعكس ذوقها، ما يســاعد العمالء 
في العثور على ما يرغبون باقتنائه من ماركات ساعات عاملية منها: 
 BENTLEY، CERRUTI، CHRISTIAN LACROIX، FENDI، GEOVANI
 GF FERRE، GIANFRANCO FERRE، GUY LAROCHE، JUST
 CAVALLI، T.LAMBORGHINI، LIU-JO، MISS SIXTY، MONTANA،
 MUREX، NINA RICCI، PIERRE CARDIN، ROBERTO CAVALLI،
 ROCHAS، SAINT HONORE، SMALTO TED LAPIDUS، VAN DER

.VOUGE ،BUAWEDE، VERSACE1969
وتتميز ماركة Tonino Lamborghini بالفردية من حيث الشكل 
واجلوهر التي متنح حاملــي منتجاتها األناقة والفخامة املصنوعة 
ألجلهم فقط، حيث حتاكي تصاميمها لتناسب كل االذواق واألعمار.

Tonino Lamborghini تطرح تشكيلة جديدة مغلفة بطابع أنثوي 
طاغ، لتســتهل فصل الصيف اجلــريء بتألق ال مثيل له، متنحك 
الفرصة لتتميزي بني أقرانك، متنحك إطاللة خالبة لتعبر عن رقي 

ذوقك باقتنائك أرقى التصاميم الناعمة والرقيقة. 
وتتوافر مجموعة مميزة من ســاعات SAINT HOHORE يطلق 
عليها CHARISMA جتسد روح املرأة املستقلة القوية وهي مرصعة 
باملاس مــن داخل املينا وخارجها أيضا حتتوي على 10 املاســات 
مصنعة بغاية الدقة واالنسيابية داخل مينا الساعة اجلذابة وتتوافر 
بلــون ذهبي وردي وذهبي وفضي أيضا وتتميز بوزنها اخلفيف 

وشكلها االنيق اجلذاب في الوقت نفسه. 
أما املاركة العاملية GIANFRANCO FERRE فهي األكثر طلبا على 
اإلطالق واكثرها متيزها من حيث التصاميم اخلالبة والبراقة والتي 
تتسم بالفخامة والرقي ومتيز كل من يرتديها، فعندما ميتزج شغف 
االبداع بحرفية الصنع، تتجسد العجائب الفنية الفريدة من نوعها 
بتصاميم GIANFRANCO FERRE، ارتقــاء بالفن العصري يخلق 
مفهوما متجددا لألناقة لكل موســم، ولرقة الشتاء ودفئه نصيب 
ولتجديد عهد األحبة نصيب آخــر، وكعهدها تبادر روائع جنيڤ 
بانتقاء تصاميم منقطعة النظير والتي تثري إحساس مرتديها بالتميز.

وساعات »Vogue« واحدة من أبرز العالمات التي تطرحها شركة 
»روائع جنيڤ للساعات« لعام 2016 يسطع بأضواء النجومية.

مجموعات ســاعات »Vogue« ذات التفاصيل الغنية كأي قطعة 
مجوهرات فاخرة من سلســلة »روائع جنيــڤ«، فالدقة والصفاء 
يجتمعان في هذه املجموعة غير التقليدية، وموديالتها مميزة من 

بني آالف قطع املجوهرات.
وهناك ايضا مجموعة CHRISTIAN BERNARD املصنوعة من 
الذهب عيار 18 قيراطا واألملاس الطبيعي بتصميمات رائعة تتصف 
باحلداثة والكالسيكية معا لتلبي الطلب املتزايد من الشرق األوسط.

 CHRISTIAN BERNARD يتكامل التصميم اإلبداعي للعالمة التجارية
الذي يتســم بالعصرية والرقي مع فخامة مواد الصنع من الذهب 
واملاس ودقة الصنع البارزة في ابسط التفاصيل لتتألق مجوهرات 

CHRISTIAN BERNARD كتحفة فنية ليس لها مثيل.
كمــا تتميز روائع جنيڤ أيضا بخدمة ما بعد البيع حيث متنح 
الشركة فترة ضمان لكل ساعة ولديها ورشة عمل لتصليح الساعات 
املباعة مجهزة بأحدث األجهزة الفنية وفريق عمل على أعلى مستوى 
من املهارة واخلبرة لتوفير خدمة ما بعد البيع للساعات بأعلى جودة.
تود شركة روائع جنيڤ للساعات توجيه دعوة خاصة لزبائنها 
الكرام لزيارة فرعها في »جنيڤ جاليري«، »بوليفارد مول« والتعرف 
عن قرب على أحدث وأجمل تشــكيلة ساعات رجالية ونسائية من 
أرقى املاركات العاملية، إضافة إلى االستفادة من العروض اخلاصة 
والهدايا اخلاصة املقدمة من روائع جنيڤ للســاعات حصريا لدى 

فرع »جنيڤ جاليري« و»بوليفارد مول«.

شركة نيكون تعطي دروساً لألطفال في الكويت
كدليل فعلي على التزامها العميق نحو إلهام ومتكني مجتمع 
الفنانني التصويريني النابض باحلياة في الشــرق األوســط، 
قامت مدرسة نيكون، بالتعاون مع نادي صور األطفال القائم 
في دبي، بتنظيم حلقتي عمل تصوير فوتوغرافي لألطفال في 
مدرسة الفحيحيل الوطنية الهندية اخلاصة - DPS في الكويت. 
وحضر احللقتني اللتني استمرتا 4 ساعات 130 شخصا، تتراوح 
أعمارهــم بني 8 و 16 عاما، وقد صممت الدروس بعناية فائقة 
بقيادة شيترا شرجيل وهو مصور شهير ورئيس نادي صور 
األطفال إليقاد شعلة اإلبداع في قلوب وعقول األجيال الشابة، 
باإلضافة إلى إعطائهم تعريفا شامال بعالم التصوير بالكاميرا 

.)DSLR(الرقمية ذات العدسة األحادية العاكسة
وكانت ملعظم الطــالب احلاضرين معرفة قليلة بالتصوير 
الفوتوغرافي أولم يكونوا يعرفونه على اإلطالق، ولكنهم كانوا 
قادرين على إعطاء نتائج باهرة بالكاميرات الرقمية ذات العدسة 
األحادية العاكسة في نهاية الدروس.  وقد احتلت مدرسة نيكون 
موقع الصدارة في النهوض مبعايير متيز التصوير في املنطقة 
وامتد نفوذها ليشمل جميع أنحاء الشرق األوسط وافريقيا، 

ويقول ناريندرا مينون وهو املدير العام ملبيعات وتسويق نيكون 
في منطقة السوق احلرة في الشرق األوسط ان »توعية الشباب 
وإبقاء روح اإلبداع على قيد احلياة هي أولوية كبيرة بالنسبة 
لنا في نيكون، وهذا ليس فقط عمال بالنسبة لنا، بل إنه التزام.

وأضاف: خالل الســنوات اخلمس التي كنا نعمل فيها في 
الشرق األوسط، شهدنا نكهة فريدة من الصور الفوتوغرافية 
الفنية حيث، بصراحــة، لم نر لها مثيال في أي مكان آخر في 
العالم، ونحن سعداء للغاية بالقول بأنها تستمر في التحسن! 
ويشــكل األطفال الصغار الذين حضروا الدروس في مدرسة 
نيكون في الكويت مثاال رائعا على ذلك، فقد انتقل معظمهم من 
خبرة صفر تقريبا في استخدام كاميرا التصوير الرقمية ذات 
العدســة األحادية العاكسة إلى التقاط صور رائعة في غضون 
4 ساعات، ويبدو مستقبل التصوير الفوتوغرافي حقا مشرقا 

في املنطقة«.
وبإعطاء دروس بانتظام في دول مجلس التعاون اخلليجي، 
حظيت مدرسة نيكون بأكثر من 10.000 من احلاضرين حتى 
اآلن وهم ينتمون إلى عشرات اجلنسيات املختلفة، واستمرت 

الكويت، على وجه اخلصوص، بتحقيق حضور قياسي، مما يثبت 
سمعتها كواحدة من أقوى مراكز الشرق األوسط في التصوير 
الفوتوغرافي. ويقول طارق عبدالرحمن، رئيس قســم رضا 
العمالء اإلقليمي في نيكون املنطقة احلرة في الشرق األوسط: 
»يتمتع املصورون في الكويت بقدرة إبداعية واضحة للعيان«.
وأدت موزع نيكون الرســمي في الكويت، وهي شــركة 
أشرف وشركائه احملدودة، دورا حاسما في جناح حلقة نيكون 
الدراسية لألطفال. ويشرح مدير التسويق لنيكون في الشرق 
األوســط، تافي جاغي العالقة الفعالة القوية مع شركة أشرف 
وشركائه بقوله: »إن الشراكة القوية والتكافلية التي تتمتع بها 
شركتنا مع نيكون الشــرق األوسط هي املفتاح لقدرتنا على 
تلبية احتياجات عمالئنا، بينما نقوم بتأمني مســتقبل مزدهر 
للتصويــر الفوتوغرافي في الكويت من خالل دروس نيكون 
الدراســية املجانية وأنواع أخرى من األنشطة لبناء املجتمع. 
ومياثــل معيار نيكون للعناية بالعمــالء املعايير األفضل في 
العالم، ولذلك نعتبر التكيف مع ثقافة التميز تلك في الســوق 

لقطة تذكارية للمشاركني مسؤولية نبيلة«.


