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المجموعة النسائية الكالسيكية لعام 2017
 VAN DER BAUWEDE التميز والفخامة مع ساعات

لدى روائع جنيڤ للساعات - فرع أجيال مول
حرصــت روائــع جنيــڤ 
للســاعات علــى ان تقدم كل 
ما هو جديد في عالم املوضة 
أفخــم  لتقــدم  والســاعات 
التصاميــم مــن املجوهــرات 
اخلالبة والفخمة والســاعات 
 Van Der من املاركة الشهيرة
Bauwede بســبب أشــكالها 
الغامضة والعجيبة واأللوان 
البراقة التي ال تقاومها املرأة 
والتي تبــرز كاريزما خاصة 
التــي  التجاريــة  بالعالمــة 
تسحركم بغموضها ورموزها 

العميقة.
إليك سيدتي الباحثة عن 
التميز والفخامة إن أردت أن 
تسطعي كأسطورة لم يسبق 
لهــا مثيل بني أقرانــك، أو أن 
تسعدي قلبا غاليا بهدية راقية، 
فمــا عليــك إال االطــالع على 
الرائعة والفريدة  التشــكيلة 
 ،Van Der Bauwede من ساعات
التي حتتضنها حصريا شركة 

روائع جنيڤ للساعات.
 Van der وتــروي 
Bauwede قصة من املخاطرة 
واالستكشــافات املثيرة التي 
أثمرت ساعات ذات جودة عالية 

وحرفية متقنة.
 Van عند ارتدائك ساعات
ســتتوجي   Der Bauwede
على عرشــا من األناقة حيث 
اإلبهار في صناعــة واإلتقان 
اللــذان يأخذان حيــزا كبيرا 
 Van فــي صناعــة ســاعات
Der Bauwede اشــتهر فريق 
van der Bauwede بالتعــاون 
والتحدي املستمر على اظهار 
اجلرأة وااللتزام في اي عمل 
لــه، وتقدمي كل مــا هو جديد 
ومميز، وبالتعاون مع شركة 
روائع جنيڤ للساعات يقدمان 
لنا حتفا فنية من الســاعات 
الفاخرة، التي عبرت القارات 
بنسمات فرنسية أخاذة لتنثر 
عبيرها في بالد الشرق منبع 

األناقة والرقي.
منــذ إنشــائها فــي عــام 
 Van Der اســم  كان   ،١890
Bauwede مرادفا الترف وبداية 
احترفــت صناعة املجوهرات 
وبيعها للمناســبات اخلاصة 
ولكــن بعد فتــرة من الوقت، 
أصبحــت العالمــة التجارية 
اشــهر من نار علــى علم في 
ميدان التخصص في صناعة 
املجوهــرات واألملاس، وعلى 
الرغــم من احتفاظهــا بالقيم 
التقليدية لتاريخها استطاعت 
Van Der Bauwede أن تواكب 
العصرية بل وتتصدر املقدمة 
بابتــكارات جريئــة ليس لها 
مثيل من الساعات واملجوهرات 
التي زعزعت سوق املجوهرات 

جودة عاليه مع األناقة اخلالدة 
والتألق املعاصر.

وهــذا هــو بالضبــط مــا 
 Van Der Bauwede كان وراء
احليوية واإلبداعات مبقياس 
الزمن واملجوهرات وإصراره 
على النجاح بأسلوب البساطة 
الفرنســي، حيــث  واحلــس 
اســتطاع أن يجمع مجموعة 
مثيرة لإلعجــاب من التطور 
املعاصر للساعات واملجوهرات.

 Van Der Bauwede وحتكي
تاريخا مخمليا يسحر العالم 
بأرقى التصاميم الرقيقة التي 
التراث  تتميــز مبزجها بــني 
واحلداثة لتأخــذك في رحلة 
إلــى عالم مــن الفخامة حيث 
اإلبداع واإلثارة التي ال تقاوم.

التقليديــة فــي  والســاعات 
 Van ذاك احلــني، تصحبنــا
Der Bauwede برحلــة حول 
العالم من الفخامة الفرنسية 
ومبعايير الصناعة سويسرية 

للجودة.
 Maxence« واســتطاع 
Van Der« أن يصنــع بصمــة 
خاصــة وملحوظة في قلوب 
التألق،  النساء املرهفة بحب 
باتخــاذه أســلوبا فرديا، فقد 
الهندســة  اســتطاع ادخــال 
لصناعة الساعات الالفتة من 
دوائر هندســية إلى خطوط 
مســتقيمة مميزة عن غيره، 
النمــط الذي ســار عليه هو 
الكالســيكي املطلي بالتطور 
وقد اثبت ان لديه عالقة ذات 

حيث يتكون شعار املاركة 
LOGO مــن 3 عناصــر قوية 
العنصــر  ومتميــزة، حيــث 
الرئيسي هو األسد وهو رمز 
للقوة والعنصر الثاني وهو 
حورية البحر التي تثير البحر 
بجمالهــا والعنصــر الثالــث 
واألخير هو مدينة البروج وهي 
على شكل مثلث رمز األملاس 
وشعار األبدية وفي نفس ذات 
الوقت تشير األضالع الثالثة 
للمثلث إلى املاضي واحلاضر 
واملســتقبل لتعبــر عن مزج 

التقاليد والتراث باحلداثة.
 VAN DER BAUWEDE
تشــكيلة جديدة تكشف عن 
التناغم األســطوري  عالقــة 
بني الطبيعة اخلالبة والذوق 
الفرنســي املرهف، مجموعة 
زاهيــة تتألــف مــن ١0 ألوان 
مختلفة إلطاللة منعشة تتالءم 
مع جميع مناسباتك، املجموعة 
الكاملة من ساعة وسوار وخامت 
VAN DER BAUWEDE متنحك 
متعة االنسجام مع الطبيعة 
األم والظهــور بحلــة أنيقــة 

مبهجة.
 VAN DER ســاعات 
BAUWEDE مصنوعــة مــن 
أفضــل اجللــود الطبيعيــة، 
وتتوافر بعدة ألوان لتمنحك 
عدة خيارات تناســب جميع 
مناسباتك، منها األبيض لون 
النقــاء لترتديها مع إطالالتك 
اليومية واألحمر الداكن الذي 
يخلق مزيجــا فاتنا مع لون 
بشــرتك، ومزخرفــة بأوراق 
اللبالب باللون الذهبي لتمنحك 

مظهرا عصريا راقيا.
فــإذا كنــت عزيزتي ممن 
يحبنب اقتنــاء كل ما هو غال 
وثمني ميكن زيارة أفرع روائع 
جنيڤ للساعات وخاصة فرع 

أجيال مول.

نيسان البابطني تشارك في برنامج »كيدزانيا« الكويت 
للتوعية بالسالمة املرورية

أقامت شــركة عبداحملســن عبدالعزيــز البابطني، املوزع 
املعتمد لســيارات وقطع غيار نيسان في الكويت، بالتعاون 
مع كيدزانيــا الكويت، مدينة األطفــال النموذجية املصغرة 
للتعليم الترفيهي، معرض في سبيل إظهار أهمية استخدام 
قطع الغيار األصلية، والتنبيه من مخاطر قطع الغيار املقلدة 
وذلــك خالل برنامج كيدزانيا للتوعية بالســالمة املرورية، 

وبدأ املعرض من يوم ١6 مايو ٢0١٧.
وأشــارت شركة عبداحملسن عبدالعزيز البابطني، إلى أن 
عددا من احلوادث التي تســببها تلك القطع ال تشمل الهيكل 
اخلارجي للســيارة فقــط، بل متتد إلى جتهيزات الســالمة 
األساســية داخلها مثل البريك، والفالتر والوسائد الهوائية 

التي حتمي السائقني والركاب.
ومتتلك »نيسان البابطني« أكبر شبكة خدمة ما بعد البيع 
من مراكز خدمة وصيانة ومنافذ بيع قطع الغيار في الكويت 
وتتمثل في 9 مراكز خدمة وصيانة و١4 منفذ بيع قطع الغيار، 

ما يضعها في املركز األول على هذا الصعيد.

يتضمن أفكاراً للهدايا ونصائح للديكور ووصفات إفطار شهية
»هوم سنتر« حتتفل بفرحة العطاء في رمضان 

عبر كتالوج منتجاتها اجلديد لعام 2017
تعتزم هوم سنتر، أكبر 
سلسلة ملتاجر املستلزمات 
املنزلية في املنطقة، إطالق 
كتالوج منتجاتها الفريد من 
نوعها لعام ٢0١٧ خالل شهر 
رمضان املبارك عبر جميع 

متاجرها.
الكتالوج،  وســيحتوي 
املستوحى من روح العطاء 
على ٢8 صفحة تقدم تصاميم 
داخلية ملهمة بألوان ملكية 
تتنــوع بــني األرجوانــي 
واألبيض والفضي والذهبي، 
مع العديد من أفكار الهدايا 
الرائعة ووصفات اإلفطار 

الشهية.
واحتفاال بهذه املناسبة، 
أطلقت هوم سنتر مجموعتها 
الرمضانية املذهلة في ٢0١٧، 
والتــي ســتتألف من قطع 
أثاث مميزة، وإكسسوارات 
أرابيســك، وخيارات إنارة 
احتفالية، وأدوات للمائدة، 
فضــال عــن أدوات املطبخ 

األساسية.
فرحــة  تتجســد  وإذ 
العطــاء بأســمى معانيها 
خــالل شــهر رمضــان من 
خــالل تبادل الهدايا، ميكن 
للمتسوقني االختيار من بني 
مجموعة واسعة من األطباق 
املزخرفة، وصناديق احللّي 
األنيقة، وحامالت الشموع 
الفنيــة  التصاميــم  ذات 
األنيقة، والكثير غير ذلك. 
كمــا ميكن للعمالء شــراء 
بطاقات الهدايا الرمضانية 
مــن املتجــر طوال الشــهر 
املبارك لكي يتمكن أحباؤهم 
من احلصــول على الهدية 

املثالية خالل هذا املوسم.

الهدايــا  امللهمــة وأفــكار 
املميزة ونصائح التصميم 
التــي تعكــس احتياجات 
وتفضيالت املستهلكني في 
املنطقة، يقدم الكتالوج كل 
ما يحتاجه العمالء لتجعل 
منزلهم مميزا خالل الشهر 

وقــال ميدريــك بايــن، 
الرئيــس التنفيــذي لهوم 
سنتر: »شــهر رمضان هو 
مناســبة مثالية لالحتفال 
بفرحة العطاء التي تشكل 
املوضوع الرئيسي للكتالوج 
اجلديــد. فمن خالل القطع 

املبارك«.
إلــى ذلــك،  باإلضافــة 
تخطط هوم سنتر لتنظيم 
مأدبات إفطار »شاركنا مائدة 
اإلفطار« طوال الشهر املبارك 
بالتعــاون مع مؤسســات 
خيريــة. وتســعى هــوم 
سنتر من خالل استضافة 
هذا احلدث إلى التأكيد على 
أهميــة مشــاركة الفرحــة 

واللحظات املميزة.
تشــكيلة  وســتتوافر 
رمضــان ٢0١٧ عبر جميع 
متاجر هوم سنتر، في الراي 
والشويخ واألڤنيوز ومدينة 
الكويت والفحيحيل وسما 

مول.

في مطاعم »سايبروس القبرصية« بالعربية مول بمنطقة العقيلة
النومس: »بابا فاليبو« تقدم آيس كرمي طبيعياً %100

عاطف رمضان

إدارة  قال رئيس مجلس 
شــركة مطاعم ســايبروس 
القبرصية خالد فهد النومس 
املــوزع  هــي  الشــركة  ان 
احلصري الوحيد في الكويت 
لوكالة »بابا فاليبول اآليس 

كرمي الطبيعي«.
النومــس فــي  وأضــاف 
لـــ »األنبــاء« ان  تصريــح 
مطعم الشركة كائن في مجمع 
العربية في منطقة العقيلة، 
كاشــفا عــن اســتراتيجية 
الشركة للتوسع مستقبال من 
خالل افتتاح فرعها الثاني في 
مشروع التوسعة الرابعة في 

األڤنيوز.
وأضاف أن الشركة تعتزم 
الكويــت  التوســع خــارج 
وحتديدا في منطقة القصيم 
العربية السعودية  باململكة 

خالل الفترة املقبلة.
منتجــات  ان  وأوضــح 
الشــركة صديقــة للبيئــة 
والطبيعــة، مبينــا أن ايس 
كرمي الشركة ال يحتوي على 
مواد حافظة او صناعية بل 
هو آيس كرمي طبيعي ١00%.
وقــال ان »ســايبروس« 
لديهــا منتجــات خاليــة من 
الدهون »فات فري« ومنتجات 
حتتوي على دهون مخفضة 

كذلــك تقدميهــا لعمالئهــا 
الفطيــرة القبرصية باجلنب 
التي يتم اعدادها في قبرص، 
وفترة صالحيتها من ســنة 
الى سنة ونصف السنة ويتم 
الكويت حتت  تسخينها في 

درجة حرارة خاصة.
ولفــت الــى أن الشــركة 
حريصة على جودة منتجاتها 

بأسعار تناسب اجلميع.
وقال: ان هناك اقباال على 
منتجات الشركة، وإن سكان 
الكويــت يفضلون املنتجات 

الطبيعية.

أعياد الميالد
من جانبــه، قال المدير 

»اللوفات« والالكتوز املناسب 
الذين يعانون من  للمرضى 
احلساسية، وكذلك للتخسيس 
الــى  »الدايــت«، باالضافــة 
املنتجات العادية التي تناسب 
العمــالء الطبيعيني، وكذلك 

منتجات تناسب االطفال.
وأشار الى أن ايس كرمي 
الشركة يتميز بانه مستخلص 
من نبتة االستيفيا التي تتميز 
باحتوائها على سكر االستيفيا 
الطبيعي، كما تتميز الشركة 
بــأن لديها منتجــات فاخرة 
البلجيكية،  من الشيكوالته 
وتتميز أيضا بتقدمي خدمات 

تنال اعجاب زبائنها.
وقال ان ما مييز الشركة 

مطاعــم  لشــركة  العــام 
القبرصيــة،  ســايبروس 
شريف فكري: ان منتجات 
الشركة تتناسب مع مختلف 
األعمــار ســواء الكبــار أو 
الصغار في السن »االطفال«.
واشــار الى ان الشركة 
 لديهــــا مكـــان يتمـيــــز 
بالهــدوء وبألــوان جميلة 
ويحتوي على مساحة كبيرة 
تصلح لالجتماعات أو أعياد 

الميالد.
وأضــاف أن ايس كريم 
 الشــركة يحتــوي 6 أنواع 
الســعادة  مــن ڤيتامينات 
وحصد الجائزة األولى في 

اوروبا.

في الحفل الختامي لقسم التربية اإلسالمية

»كيمبردج« اإلجنليزية حولي تكرم متفوقيها

ضمــن المشــاركة فــي 
فعاليــات توجيــه التربية 
اإلســالمية باإلدارة العامة 
للتعليم الخاص، شارك قسم 
التربية اإلسالمية بمدرسة 

كيمبــــردج اإلنجلـيـزيــة 
)حولــي( فــي مســابقتي 
الكريــم  القــرآن  حفــظ 
وتالوته، وكذلك بمسابقتي 
 حفــظ الحديــث الشــريف 

والثقافــة اإلســالمية، وقد 
حصد مجموعة كبيرة من 
تالميذ وتلميذات المدرسة 
العديد مــن المراكــز على 
مستوى المدارس األجنبية 

وثنائية اللغة.
 وقد قام مسعود منصور 
رئيــس القســم مــع إدارة 
المدرســة بتكريم الطالب 

الفائزين.

لقطة تذكارية للطلبة املتفوقني مع إدارة املدرسة  كرمي عادل اجلمال يحتفل بالتفوق مع أصدقائه

)محمد هاشم( خالد النومس مع فريق العمل  

أشهى أنواع »اآليس كرمي« راحة.. وتصميم رائع


