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تنطلق أنشطته 24 أبريل في مشرف

مجوهرات الركن امللكي مبعرض الذهب العاملي
اعلنــت مجوهــرات الركن 
امللكي عن مشاركتها مبعرض 
الذهــب واملجوهــرات العاملي 
اخلامــس عشــر ٢٠١٧ الــذي 
تقيمه وتنظمه شركة معرض 
الكويت الدولي في الصالة رقم 
8 على ارض املعارض الدولية 
مبشــرف فــي الفتــرة من ٢4 
حتــى ٢9 اجلاري. وتأتي هذه 
املشــاركة وسط نخبة مميزة 
من شركات الذهب واملجوهرات 
وكالء املاركات العاملية محليا 
واقليميا وعامليا، حيث تشارك 
فيه مجموعة شركات عريقة من 
دول متثل هونغ كونغ وتايلند، 
وايطاليــا وتركيــا واميــركا، 
وسنغافورة واالمارات العربية 
املتحدة والســعودية ولبنان، 
والهنــد والبحريــن والكويت 
وغيرهــا. و صــرح صاحــب 
الشــركة إياد الثاقــب واملدير 
العام لشركة مجوهرات »الركن 
امللكي« بأن شــركته استعدت 
للمشاركة في املعرض من خالل 
اســتيرادها مجموعــة جديدة 
متثل آخر صيحات املوضة من 

افخم اطقم املجوهرات واملاس 
واالحجار الكرمية اجلذابة التي 
وصلت حديثا. واعتبر الثاقب 
ان اجراءات عمليات بيع وشراء 
الذهب او املجوهرات من معرض 
الذهــب املقــام حاليــا بأرض 
املعارض اصبحت اكثر سهولة 
ويسرا وسرعة، حيث الرقابة 
مشددة من قبل وزارة التجارة 
والصناعة، ممثلة بإدارة املعادن 
الثمينة والتي تشرف على دمغ 
او ختــم املشــغوالت بالليزر 
حســب العيــارات القانونية 
للمعادن الثمينة املعمول بها في 
الكويت عند كل عملية شراء او 
بيع باملعرض مما يعطي االمان 
للزبائن. واشاد الثاقب مببادرة 
االدارة العامة للجمارك السنوية 
بتحويل الصالة 8 الى مستودع 
جمركي حتت اشرافها بالكامل 
طوال فترة املعرض اضافة الى 
تبسيط االجراءات بالتنسيق مع 
احد البنوك الكويتية املشاركة 
باملعرض لتحصيل الضريبة 
اجلمركية للدولة، مما يساهم 
في تسهيل وســرعة اجراءات 

ختم وتسليم البضائع للتجار 
واالفراد والشركات املشاركة في 
املعرض. وشدد الثاقب على ان 
التنافس يخلق االبداع، معربا 
عن أمله في أن يتم تنظيم هذا 
املعــرض مرتني أو أكثر خالل 
العام مثل بقية معارض الذهب 
العاملية في الدول املتقدمة في 
هذا املجال كمعرض هونغ كونغ 
وبانكــوك، حيــث يحظى هذا 
املعرض باهتمام شريحة كبيرة 
من املواطنني الذين يترقبون 
موعد انطالق انشطته عاما بعد 

عام بفارغ الصبر.
واختتــم الثاقــب حديثــه 
مشــيدا مبســتوى املعــرض 
وبالقائمــني علــى تنظيمــه، 
مشــيرا الى أن املعــرض بات 
حديــث املجتمــع واملنطقــة 
كأكبــر حــدث متخصص من 
نوعه يلبي ويخدم احتياجات 
شريحة متخصصة من املجتمع 
في ظل املنافسة بني الشركات 
وعروضهــا الشــيقة ســعيا 
الجتذاب عمالئهم من رواد هذا 

املعرض العاملي املتميز.

إياد الثاقب

خالل معرض »صحتك سالمتك« الذي نظمته إدارة الجامعة

الشركة التجارية العقارية قدمت بطاقة »نخبة 
التجارية« لطالب اجلامعة العربية املفتوحة

شاركت الشركة التجارية 
العقارية بشكل مميز في معرض 
صحتك سالمتك الذي نظمته 
اجلامعة العربية املفتوحة في 
مبنــى اجلامعــة بالعارضية، 
حيث قدمت الشركة من خالل 
املعــرض بطاقــة خصومــات 
مجانيــة للطلبــة، والهيئــة 

التدريسية والزوار.
وتشــمل هــذه البطاقــة 
عروضــا حصريــة ومزايــا 
متعددة حلامليها في العيادات 
الطبية والصيدليات التي تقع 

في عقارات الشركة التجارية 
العقارية كبرج التجارية، مجمع 
سيمفوني ستايل وبوليفارد.

وفــي هذه املناســبة قالت 
روان عدنان مديرة التسويق 
والتأجير ان الشــركة تسعى 
مــن خالل هــذه البطاقــة إلى 
دعم الطلبة وتسهيل إمكانية 
حصولهم على خدمات صحية 
مميــزة باإلضافة إلــى توفير 
جتارب مميزة لتســوقهم في 
املــوالت التابعة للشــركة من 
خــالل التســوق فــي محالت 

ألصحــاب مشــاريع صغيرة 
وغيرها من احملــالت الفريدة 

واملتميزة.
وفي افتتاح املعرض شكرت 
أ.د.موضــي احلمــود رئيــس 
اجلامعــة العربيــة املفتوحة 
ود.نايف املطيري مدير اجلامعة 
العربية املفتوحةـ  فرع الكويت 
الشــركة التجاريــة العقارية 
على جهودهم املتضافرة لدعم 
الشــباب وتواجدهــم في هذا 
املعــرض الذي نظمتــه إدارة 

اجلامعة.

درع تكرميية من »التجارية العقارية«د. موضي احلمود في جناح التجارية العقارية

 »TAG Heuer CARRERA Heuer« إبداع وروعة
بألوانها املتنوعة بني األسود 
واألزرق البحري والبني كونياك 
وبقطرها اجلديد البالغ 43 مم 
تتألــق ســاعة الكرونوغراف 
الهيكلية Heuer-٠١ الشــهيرة 
املصنوعة بالكامل في مصانعنا 
في 6 طرازات جديدة من الفوالذ 
املزدان بإطار سيراميك من نفس 

اللون.
وبعــد أن أســدل الســتار 
عنها في عام ٢٠١5، فتحت لنا 
 TAG Heuer Carrera الســاعة
Heuer-٠١ الطريق إلى ســوق 
جديدة، فهي ساعة كرونوغراف 
هيكلية مصنوعة بالكامل في 
مصانعنا بقطر 45 مم وبتصميم 
رياضي عصري وبســعر أقل 
من 5٠٠٠ فرنك سويسري، مما 
يعيد تعريف مفهوم قيمة املال.
وســيتم هذا العام الكشف 
عن كرونوغراف املاركة الشهير 
بقطر أصغر قليال يبلغ 43 مم، 
وميكنكم االختيــار من بني 3 
طــرازات: األســود الكثيــف، 
واألزرق البحري العميق والبني 

كونياك األنيق.
إن ســحر إطار التاكيميتر 
املصنــوع مــن الســيراميك 
املصقــول هــو تكــرار لفكرة 
استخدام الفوالذ املصقول ذي 
التشــطيب احلريري جلســم 
الساعة األيقوني املكون من ١٢ 
جزءا تركيبيا، ومن خالل املينا 
الهيكلية - العالمة املســجلة 
آللية احلركة Heuer-٠١ وظهر 

جســم الســاعة املصنوع من 
الصفير ميكن رؤية جمال آلية 
احلركة، حيث ترى أذرع تشغيل 
الكرونوغراف وقرص التاريخ 
وهما يعمالن على جانب املينا. 
كمــا أن ظهر جســم الســاعة 
يتألق بطارة العمود احلمراء 
ونقطة االرتكاز اجلريئة املرئية 
وقنطرة الكرونوغراف الهيكلية 
باإلضافة إلى ثقل PVD الدائري 
املتأللئ باللون األسود ليرسم 
عينا على آلية احلركة املزودة 
بقابــض علــى تــرس بنيون 
املتذبــذب. وجميــع وظائــف 
الكرونوغــراف اخلاصة بآلية 
احلركة مميزة باللون األحمر، 
في إشــارة إلــى عالم ســباق 
الســيارات: عقــرب الثوانــي 
املركزي، وعداد 3٠ دقيقة وعداد 

١٢ ســاعة والــزر االنضغاطي 
للتشغيل واإليقاف، وباملظهر 
الرياضــي اخلارجــي تكتمــل 
روعة آلية حركة الكرونوغراف 
Heuer-٠١ املصنوعة بالكامل 
في مصانعنا والتي حتمل اسم 
 Edouard Heuer مؤسس املاركة
تكرميا له، أما سبب وجود الرقم 
٠١، فذلــك ألنهــا كانت باكورة 
إنتاج جيل جديد من ســاعات 

الكرونوغراف.
وجدير بالذكر أن االهتمام 
بالتطوير والتحسني املستمر 
ملا يزيد على 5 سنوات أكسب 
الســاعة مســتوى فائقــا من 
اجلــودة مــع إدارة تكاليــف 
إنتاجها بعناية بحيث يصبح 
الكرونوغراف مصنعا بنسبة 

١٠٠% داخل مصانعنا.

»اجلرأة واإللهام واألمل« مشاعر تناولتها مجموعة
من مبدعي الكويت في أمسية شعرية بـ »مول 360«

أحيا ١٢ شــاعرا وشــاعرة 
األمســية الشــعرية التــي مت 
تنظيمهــا فــي »مــول 36٠« 
األســبوع املاضــي مبناســبة 
اليــوم العاملي للشــعر والتي 
شــارك بهــا مجموعــة مــن 
الشــعراء املرموقــني ونخبــة 
من املواهب الشــابة الواعدة، 
وحضر األمسية مجموعة من 
محبي الشعر والثقافة والفنون 
والذين استمتعوا باألداء امللهم 
للشعر، حيث تنوع األداء بني 
قصائد ومقاطع شعرية ألقيت 
باللغتني العربية واإلجنليزية 
تناولت مواضيع عديدة برزت 
منها كلمات جريئة بفصاحتها 
وصدق مشــاعرها، أو غيرها 
الرقيــق والدافــئ يصف لقاء 
احملبوب، أو القصائد الوجدانية 
العميقة املليئة باإللهام والتي 
رســم الشــعراء مــن خاللهــا 
صورا مؤثرة ومعبرة بكلماتهم 

للجمهور.
وشارك باألمسية مجموعة 
مــن الشــعراء واملبدعــني في 
الكويت مثــل ثريا البقصمي، 
وفاطمة السميطي، وفالح بن 
طفلة، وعبداهلل العنزي، ونور 
اجلواد، باإلضافة إلى ليلى علي، 
وزينب ميرزا، وسعد األحمد، 
وعبد العزيز السميطي، وخلود 
حسني، وناصر العثمان، ومحمد 

احلوطي.
وباإلضافــة إلــى اجلمهور 
احلاضــر، اســتوقفت كلمات 
الشعراء عددا كبيرا من املارة 
لالستمتاع باألبيات الشعرية 
اجلريئــة وامللهمــة، وخــالل 
حديثهم بعد احلفل، عبر بعض 
الشعراء عن سعادتهم باهتمام 
احلضور مبثل هذه الفعاليات، 

وأجمعوا على ضرورة تنظيم 
املزيــد منهــا، باإلضافــة إلى 
النشــاطات الثقافية كحلقات 
النقاش النقدي األدبي وورش 
العمل وغيرها، وذلك من أجل 
دعم وتشجيع العمل الثقافي 

والفني في الكويت.
ولطاملا حــرص مول 36٠ 
على تنظيم مثل هذه األمسيات 
الشــعرية ليكون املنبر الذي 
يرتــاده محبو هــذا النوع من 
الفن، بهدف تشــجيع احلوار 

الثقافي اإليجابــي عن طريق 
سبل الفن والتعبير املتنوعة، 
ويأتــي تنظيم هــذه الفعالية 
في أعقاب النجاح الالفت الذي 
حققته أمسية »للحدائق حكاية« 

في العام املاضي.
األمســية  تنظيــم  ومت 
بالتعاون مع املجلس الوطني 
للثقافة والفنون واآلداب، و»مول 
36٠«، وجهة التسوق الرائدة في 
الكويت التابعة لشركة »التمدين 

ملراكز التسوق«.

ثريا البقصمي

لقطة تذكارية للمشاركني باألمسية

خلود حسنيفالح اجلهار

البطاقة تشمل 
عروضًا حصرية 
ومزايا متعددة 

حلاملها

الثاقب: التنافس 
يخلق اإلبداع 

ونتمنى تنظيم 
املعرض مرتني 

سنوياً

»Patek Philippe Calatrava« أناقة استثنائية
مع بلوغها األربعني، ال شــيء يبرز متيز ماكينة العيار ٢4٠ ذاتية امللء 
النحيلة جدا مثل ساعة Calatrava التي ال تزال جزءا من املجموعة االعتيادية 
 Calatrava« منذ عام ٢٠٠8. واعتبارا من عام ٢٠١٧، فستكون تلك مهمة ساعة

»Squelette
 كود ١R/5١8٠-٠٠١ بإصدارها اجلديد من الذهب الوردي 5N عيار ١8 قيراطا 
والتي تستعرض فن التفريغ النادر جدا إلى جانب النقوش الرائعة إلضفاء 
لذة غامضة على اآللية الرائعة، مع الشكل اجلمالي والشفافية التي يتمتع 
بهــا العيار ٢4٠ SQU جتعله صورة مصغرة مــن الفن احلركي، واألطباق 
واجلسور مثقبة إلى أقصى حد ممكن خللق مشهد مغر بدون التنازل عن 
املوثوقية والدقة الوظيفية للماكينة. ويتطلب األمر أكثر من أسبوع إلكمال 
أعمــال فــن التفريغ املدروســة، عندها يعهد باملاكينة أليــدي فنان احلفر، 
الــذي يوظف مهاراته احلرفية ليقوم باملزيد من األعمال التشــطيبية على 
املاكينة، فهو يســتثمر أكثر من ١3٠ لتزين بقية جسم الساعة باألرابيسك 
املفعم باحليوية والزخارف احللزونية، في النهاية، فهيكل املاكينة املفرغة 
يطلى بالكامل بالذهب الوردي ثم يتم صقله ليتماشى مع الغالف والسوار 
لتصبح اآلن عمال فنيا متكامال بكل تأكيد، ويحيط املاكينة ذاتية امللء عيار 
٢4٠ SQU إطار حلمل املاكينة من الذهب الوردي 5N عيار ١8 قيراط، واإلطار 

مفرغ ليصبح عبارة عن ١٢ سلك حمل تعمل كعالمات للساعات.
 Calatrava بعد جتميعها بداخل غالف SQU ٢4ويتم تسكني املاكينة عيار ٠
من الذهب الوردي، والذي يجذب االنتباه إلى قلب الساعة، بتصميمه الكبير 
وظهر الغالف من كريستال الصفير، يضمن الغالف الشفافية الكاملة ولكن 
مــع توافر احلماية على الوجه األمثــل، ومقاومة املياه حتى 3 بار »3٠ م«، 
ويتم ارتداء الساعة على سوار مرن من الذهب الوردي 5N عيار ١8 قيراطا 

يغلق بأمان بإبزمي يغلق عن طريق الثني.

زهير خالق مديراً عاماً لفندق ومنتجع شاطئ النخيل
اســتقبل فندق ومنتجع 
شــاطئ النخيل مديره العام 
اجلديــد زهيــر اخلالــق - 
األميركي اجلنسية والذي متتد 
خبرته في صناعة الضيافة 
والفنادق العاملية ألكثر من ٢5 
عاما شغل خاللها العديد من 
املناصب في الواليات املتحدة 
األميركية واإلمارات العربية 

وأخيرا الكويت.
املناســبة  واحتفاال بهذه 
قــال خالــق: انه مــن دواعي 

ســروري االنضمــام لعائلة 
فندق ومنتجع شاطئ النخيل 
والذي يعد واحدا من الفنادق 

املميزة في الكويت.
وأضــاف: ان مهمتــي هي 
االســتمرار في احلفاظ على 
الطيبــة للفنــدق  الســمعة 
كواحــد من الفنــادق الرائدة 
والذي يجسد املستوى الراقي 
للضيافــة بالكويــت إضافة 
إلى مزجها بالذوق األميركي 

الرائع.

واكتســب خالــق خبرته 
الواســعة بالعمل في العديد 
من األقسام املختلفة بالفنادق 
والتي ســاهمت فــي تطوير 
مهاراته القيادية، كما شــغل 
العديــد مــن املناصــب كان 
آخرها منصب مدير عام فندق 
»راديسون بلو الفجيرا« بدولة 
اإلمــارات العربيــة املتحدة، 
كما شــغل مناصــب عدة في 
نيويورك وواشــنطن والس 

فيغاس وأيضا دبي. زهير اخلالق

موڤنبيك إسطنبول القرن الذهبي يضمن لضيوفه 
اخلليجيني راحة األجواء املنزلية في الصيف

يقــدم فنــدق موڤنبيــك 
القــرن الذهبــي  إســطنبول 
لضيوفــه من بلــدان اخلليج 
العربي خدمات ومزايا حصرية 
مصممــة خصيصــة لتلبيــة 

احتياجاتهم هذا الصيف.
املســافرون  وسيشــعر 
من أفراد وعائــالت من بلدان 
اخلليج العربي براحة األجواء 
املنزلية، خصوصا خالل شهر 
رمضان املبارك، حيث ستتوافر 
تســهيالت عديدة تضمن لهم 

عيش تلك الفترة بهناء.
وسيقام بوفيه اإلفطار في 
مطعــم كولينــارت ويتضمن 
املأكوالت التركية والعثمانية، 
كما تقدم األطايب السويسرية 
والتركية أيضا في ردهة سكاي 
دوم عند أعلــى املبنى، حيث 
اإلطاللة على مناظر بانورامية 
أخاذة للقرن الذهبي، وقبل أو 
بعد اإلفطار، ميكن للضيوف 
زيارة مسجد السلطان أيوب 
الذي يبعد مسافة قصيرة عن 

الفندق.
وتتاح في كل الغرف البالغ 
عددهــا ١36 غرفة، ســجادات 
للصــالة، وقنوات تلفزيونية 
وصحف من الشــرق األوسط 
ومعلومات باللغة العربية حول 
مواقع التسوق والسياحة في 
املدينة، إضافــة الى تلفزيون 
4٠ بوصة بشاشــة مســطحة 
مع قنــوات فضائيــة وخدمة 
انترنــت »واي فــاي« مجانا، 
ومكاتــب وخزنــات تتســع 
ألجهــزة الكمبيوتر احملمولة 

إضافة الى تسهيالت لتحضير 
الشاي والقهوة.

وفي الفندق ٧ أجنحة مثالية 
للعائالت الصغيرة تطل كلها 
على مناظر الواجهة البحرية 
أو املدينــة، وتتضمــن تلــك 
األجنحة جناح القرن الذهبي 
الذي يتضمــن غرفة جلوس 
فسيحة وتسهيالت جاكوزي 
علــى واحــدة من الشــرفتني 

املتصلتني به.
كما تتاح للضيوف فرصة 
االسترخاء في مركز سيرينيتي 
الصحي الــذي يتضمن صالة 
الرياضية مفتوحة  للتمارين 
على مــدار الســاعة، وحماما 
تركيا وقاعات ســونا وغرفة 
بخار وركنا لالسترخاء وغرفا 

للتدليك.
فندق موڤنبيك إسطنبول 

القرن الذهبي هو املوقع املثالي 
لعطلة ســياحية في املدينة، 
حيث يبعد مسافة قصيرة عن 
العديد من املواقع الســياحية 
املناسبة للعائالت ومن ضمنها 
ساحة تقسيم ومركز التسوق 
شــيفاهير، ومنتــزه فياالنــد 
ومنتــزه مينياتورك ومتحف 
رحمي كوش واملواقع التاريخية 

العديدة في املدينة القدمية.
الفنــدق  وبفضــل موقــع 
القريب من حديقة عامة، ميكن 
لضيوفه التنــزه على دراجة 
هوائية مقدمة مجانا من الفندق 
وزيارة احلي اجلميل بهدوء، أو 
التوجه سيرا على األقدام الى 
تلة بيار لوتي، حيث يستقلون 
عربة كهربائية الى أعلى القمة 
واالســتمتاع باملناظر املذهلة 

للقرن الذهبي منها.

خدمات ومزايا 
حصرية خالل شهر 

رمضان والعيد 
املباركني وموسم 

العطالت

األمسية تهدف 
لتشجيع احلوار 
الثقافي اإليجابي

ظهر جسم الساعة 
يتألق بطارة العمود 

احلمراء ونقطة 
االرتكاز اجلريئة 
املرئية وقنطرة 

الكرونوغراف 
الهيكلية


