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جنم موسيقى الريغيتون نيكي جام
ينضم إلى عائلة بومبورغ للساعات واملجوهرات

بومبــورغ  دار  أعلنــت 
للســاعات واملجوهرات، بكل 
فخــر، عــن إضافــة جديــدة 
الــى عائلتها: جنم موســيقى 
الريغيتون، نيكي جام، الذي 
أصبح الصديق اجلديد للدار 

السويسرية. 
ومبا أن بومبورغ ونيكي 
جــام جتمعهما عالقة إعجاب 
متبادلــة، تشــعر بومبــورغ 
بحمــاس كبيــر بشــأن هــذا 
االندماج، وخوض هذه التجربة 

املثيرة.
بومبورغ معروفــة بأنها 
متيز نفســها عــن اآلخرين، 
باالستجابة الفورية ملا يطلبه 
الناس، وأنها على استعداد تام، 
البتكار ما يرغب فيه املستهلك 

بكل دقة.
لقد واجه نيكي جام عقبات 
وعراقيل في بداية مســيرته 
املهنية والفنية، لكنه بدال من 
االستســالم، فعــل ما توجب 
عليه أن يفعله، لتمييز نفسه 

عن اآلخرين. 
وعندما بدا أن األمور تسير 
ببطء في الواليــات املتحدة، 
قرر توجيه طاقته مباشــرة 
الى معجبيه فــي كولومبيا، 

في كل ساعة تنتجها وحتمل 
توقيعها. 

واحتفــاال بهذه الشــراكة 
القيمة مع نيكي جام، كشفت 
الســاعات  دار  بومبــورغ 
واملجوهــرات السويســرية، 
عن ساعتني بإصدار محدود:

- بولــت -68 نيكي جام 
 4٥ كرونوغــراف  كوارتــز 

ميلمترا.

وأن يعيد بناء قاعدة معجبيه 
من جديد. ومبثابرته وعناده، 
متكن من االنتفاض من حتت 
الرمــاد، وحتــول الــى أحــد 
املشاهير وصاحب اسم غني 
عن التعريف في مجال الفن.

التصميم الذي أبداه نيكي 
جام، يعبــر متاما عن الروح 
واملبادئ التي تسعى بومبورغ 
الى نسج شراكات معها وأيضا 

- بولــت -68 اوتوماتيك 
3 هاندز.

الساعتان مزينتان بصورة 
الفينيق االســطوري،  لطائر 
الــذي حتكم مبســار حياته، 
وأشــعل النار في نفسه فقط 
ليعــود وينتفــض من حتت 
الرماد، ويولد من جديد بحلة 
متجددة ويشع حياة وتألقا، 

متاما مثل نيكي جام.

ايجنر سيينا: دوامة من العواطف إلطاللة عصرية

 »Happy Sport« ساعة
صيف مشرق بألوان متألقة وحيوية

فنادق جميرا تعيد 40 سلحفاة بحرية إلى مياه 
اخلليج العربي احتفاالً باليوم العاملي للسالحف

ملسة ســحرية مع اطاللة 
أنيقــة وعصريــة، عــرض 
المع مــن تنوع مــع األلوان 
املبهــرة - وضعت »ايجنر« 
إصبعها على نبض املوضة 
مع مجموعة ساعات سيينا 
اجلديدة، املستوحاة من الوهم 
واألشــكال التــي ال تعد وال 

حتصى من الدوامة.
تتخطى الساعات التفسير 
لنمــاذج ســيينا  املتنــوع 
الكالسيكية - تتمتع بتنوع 
األلوان، واللعب على األشكال 
واإلبهار بالســحر. ويعكس 
منــط الدوامــة االحتمــاالت 
فــي  للفرديــة  املتعــددة 

املجموعة.
يأتي مصدر إلهام املجموعة 
من عصرين مختلفني: تذكرنا 
األلــوان والتفاصيــل علــى 
القرص بأواخر السبعينيات 
مع الديسكو وكذلك ستوديو 
٥4 أما التفاصيل على السوار 
اجللــدي فهــي مــن نســج 

التسعينات.

ألــوان حيويــة، وروح 
تفيض بالبهجة، وشخصية 
حيوية تنبض باحلياة! ألن 
احلياة أقصر من أن نعيشها 
بلون واحد، فقد أضفت دار 
 Happy شوبارد على ساعة
Sport املزيد من األلوان بعد 
أن زودتها بســوار ميكنك 
تبديله بنفســك متى شئت 
وفقــا ملزاجــك أو بحســب 
تغير الفصول. كما تتوافر 
هذه الساعة حاليا بقياسني 
بقطر 36 و3٠ ملم، مع سوار 
بلون أرجواني ووردي زاٍه 

وأخضر كموني.
 Happy وجتسد ســاعة
Sport أسلوبا مستقال بذاته 
لعــب منذ العــام ١993على 
وتر خلط األساليب وإعادة 
تنسيقها من جديد، فجمع 
بشــكل غير مســبوق بني 
األملاس والفوالذ، كما جمع 
بني التوجهات الفنية العابرة 
وتلك التي تتجاوز بطابعها 
حدود الزمن. فبفضل رؤيتها 
الرائدة وبصيرتها النافذة، 
متكنت كارولني شوفوليه من 
تصميم ساعة غير رسمية 
تفيــض باجلمال والروعة، 
ســاعة تفيض األناقة على 
الرغم من طابعها الرياضي، 
حيث تتحرر من كل القيود 
التقليدية لتعكس بإطاللتها 
العصرية املرحة أبرز الرموز 

والتوجهات السائدة.
ساعة متعددة املواهب.. 
تــراث مفعــم بالبســاطة 
وخيــاالت جامحــة جتلت 
 Happy جميعها في ســاعة
Sport اجلديدة، بحيث تتيح 
الســاعة بإصدارها اجلديد 
إمكانيــة إضفــاء تغييرات 
شــخصية على الساعة في 
أي وقــت من خــالل تبديل 
سوارها، تنسيقه بأسلوب 
مطابق أو مخالف، جموح أو 
هــادئ، أو حتى حالم، فكل 

احتفــاال باليــوم العاملــي 
للسالحف البحرية، مت إطالق 
4٠ ســلحفاة بحريــة مهــددة 
باالنقراض إلى موطنها األصلي 
فــي مياه اخلليــج العربي في 
شاطئ فندق »جميرا النسيم«، 
وذلك كجزء من »مشروع دبي 
 DTRP »إلعادة تأهيل السالحف
الذي ينفذ بالتعاون مع »دبي 
أكواريوم وحديقة احليوانات 

املائية« في »دبي مول«.
وتعد بحيرة إعادة تأهيل 
الســالحف في فندق »جميرا 
النسيم« إحدى أبرز الوجهات 
ضمن مدينــة جميرا وأكثرها 
شــعبية لدى ضيــوف فنادق 
مدينة جميرا، وتضم البحيرة 
أنواعــا فريدة من الســالحف 
البحرية املهــددة باالنقراض، 
حيث يعد »مشروع دبي إلعادة 
تأهيل السالحف« من موقعه في 
»برج العرب جميرا« و»مدينة 
جميرا«، بالتعاون مع »مكتب 
دبي حلماية احليــاة البرية«، 
املشــروع الوحيد مــن نوعه 
في الشــرق األوسط ومنطقة 
البحــر األحمــر، حيــث يقوم 
بإنقاذ وإعادة تأهيل السالحف 
البحريــة، كمــا يعمــل علــى 
تقدمي خدمات الدعم البيطري 
األساسية من خالل »مستشفى 
دبــي للصقــور« و»املختبــر 
املركزي لألبحاث البيطرية«. 
ويتجدد دعــم »دبي أكواريوم 
وحديقة احليوانــات املائية« 
في »دبي مول« ملشــروع دبي 
إلعادة تأهيل السالحف البحرية 
للعام الثالث على التوالي، لرفع 
مستوى التوعية حلماية هذا 
النوع مع استضافة ٥ سالحف 

الناعم،  املدخــن  والرمــادي 
مع ملسات قوية مثل اجلير، 
الــالزورد األخضر والوردي 

تتناقض ألوان املجموعة 
- البرقوق الداكن، البنفسجي 
احملايــد،  اللــون  الفــاحت، 

اخليارات ممكنة!
وتتميز الســاعة بعلبة 
مصنوعــة من الفــوالذ أو 
مصنوعــة من الفــوالذ مع 
الذهــب الوردي معا ويبلغ 
قطرها ٢6 ملــم أو 3٠ ملم 
ليناسب املعاصم النحيلة. 
وصنعت أساور الساعة من 
املطاط لتؤكــد في كل مرة 
يتم تغييرها على أن اخللط 
بني املواد وإعادة تنسيقها 
من جديد يكمن في صميم 
 Happy Sport هوية ســاعة
وروحهــا احلــرة املرحــة. 
ويشكل السواران بلونيهما 
األبيض واألســود قطعتني 
أساسيتني تأتيان مرفقتني 

ضمن صندوق الساعة.
حيوية الصيف: مع تغير 
الفصول تكشف شوبارد عن 
ألوان جديدة تواكب توجهات 
املوضــة، فبحلــول فصــل 
الصيف وشمسه الساطعة 

أطرافهــا واســمها Jane بهدف 
تركيــز االهتمام علــى محنة 
السالحف البحرية في املنطقة، 
ودعم »مشــروع دبــي إلعادة 
تأهيل السالحف«. من جانب 
آخر، يهدف املعرض إلى تثقيف 
الزائرين حول طبيعة السالحف 
البحريــة، وعاداتها واجلهود 
املبذولة حلمايتها من االنقراض. 
ويعمل فريق مخصص من »برج 
العرب جميرا« على تشــغيل 
وإدارة األنشــطة اليومية في 
»مشــروع دبي إلعــادة تأهيل 
السالحف« وتربية احليوانات. 
ومؤخــرا، غــادرت إحدى 
الســالحف البحريــة النادرة 
التي تسمى »بارناكل« بحيرة 
إعادة تأهيل السالحف في فندق 
»جميرا النسيم« مع أكثر من ٧٠ 
سلحفاة صقرية املنقار مهددة 
باالنقراض، وعادت إلى موطنها 
األصلي في مياه اخلليج العربي.

وقام أطفال من »مدرسة دبي 
البريطانية« بشراء بطاقة تتبع 
خاصة عبر القمر االصطناعي 

ضمن عملية إعــادة تأهيلها. 
وقال وارن بافرســتوك، مدير 
األكواريوم في »برج العرب«: 
»يهدف معرض دبي مول إلى 
تثقيف الــزوار بطبيعة حياة 
هذه السالحف وما تواجهه من 
أخطار، كما يسلط الضوء على 
جهود إعادة التأهيل في مشروع 
دبي إلعادة تأهيل السالحف. 
يسعدنا إعادة هذه السالحف 
مرة أخرى إلــى مياه اخلليج 
العربــي بعد اســتضافتها في 
أكواريوم برج العرب جميرا، 
وذلك بعد انتهاء برنامج إعادة 
التأهيل الذي استمر ملدة شهر، 
كمــا أصبح بإمــكان اجلمهور 
تتبع سيرها ومنط حياتها عبر 
صفحتنا على موقع فيسبوك، 
وذلك باستخدام شرائح التتبع 
املرتبطة باألقمار الصناعية التي 

مت تثبيتها على السالحف«.
وفي هذا اإلطــار، عرضت 
أربعــة من صغار الســالحف 
صقريــة املنقــار، وســلحفاة 
خضــراء صغيرة فقــدت أحد 

والتوت البري األحمر، مانحة 
املجموعــة مظهــرا صيفيــا 

منعشا.

التي تطلق العنان ألساليب 
جديدة في ارتداء املجوهرات 
واملالبس، توسع دار شوبارد 
السويسرية من طيف األلوان 
الذي تستخدمه في الصيف، 
فتقدم على استخدام ألوان 
جديــدة تشــع باحليويــة 
والبهجة كاللون األرجواني 
والوردي الزاهي واألخضر 
الكمونــي. تأتــي تدرجات 
ألوان الفواكه كمفاجأة سارة 
لتكســي الساعة بحلة ذات 
لــون مختلف فــي كل مرة 
فتضفــي عليهــا املزيد من 
احليوية واالنتعاش. وبذلك 
يتألق السوار األرجواني مع 
ملســة من اللــون األخضر، 
والسوار األخضر مع ملسة 
مــن اللــون الــوردي، كما 
يأتــي احلزام الــوردي مع 
ملسة من اللون األرجواني. 
وعلى الوجه اخللفي لسوار 
الساعة املالمس لبشرة من 

ترتديه، نقشت عبارة »كوني 
ســعيدة« وكأنهــا متيمــة 
سحرية سرية جالبة للحظ.
في هذا املوديل تختصر 
الشــهيرة  أحجــار األملاس 
املتحركــة فكــرة مجموعة 
ساعات Happy Sport، حيث 
حتررت أحجار األملاس من 
قبضــة مخالــب التثبيــت 
لتنطلق بحرية وتتراقص 
بــني طبقتــني مــن الزجاج 
الســافيري علــى خلفيــة 
كالسيكية وعصرية في آن 
معا يجسدها ميناء الساعة 

األبيض اللون.
 Happy وجتسد ساعات
Sport اجلديدة مزيجا مثاليا 
من السحر الشاعري والفتنة 
اآلســرة مع األناقة املثالية 
واحليوية املنعشة، فتحمل 
الساعات بني حناياها أجواء 
الصيف لتنشرها في األجواء 

في كل الفصول.

للسلحفاة »بارناكل« ستمكنهم 
من متابعة تقدمها وتطورها في 
بيئتها الطبيعية عبر اإلنترنت. 
ومتت دعوة األطفال ملشاهدة 
إعادة الســالحف، وتعريفهم 
وتوعيتهــم بـ »مشــروع دبي 
إلعادة تأهيل السالحف« وتوديع 
السالحف قبل نزولها إلى املياه 
عبــر شــاطئ فنــدق »جميرا 
النسيم«. ومتت إعادة أكثر من 
١3٠٠ سلحفاة بحرية بنجاح إلى 
مياه اخلليج العربي على مدى 
السنوات العشرة املاضية منذ 
انطالق املشروع، حيث جرى 
إنقاذ جميع تلك السالحف من 
شواطئ دولة اإلمارات العربية 
املتحــدة، وتلقت الســالحف 
العالج والرعايــة الالزمة لها 
ضمن »مشــروع دبــي إلعادة 
تأهيل الســالحف«، الذي يعد 
من أطول مبادرات املسؤولية 
االجتماعيــة املؤسســية فــي 
املنطقــة، واملشــروع الوحيد 
من نوعه في الشرق األوسط 

ومنطقة البحر األحمر.

»صرخة« يوليو اجلديدة في األسواق
صــدر العدد اجلديد من 
مجلــة »صرخــة صامتة« 
لشهر يوليو، والذي يحفل 
بالعديــد مــن املواضيــع 
والعلميــة  االجتماعيــة 
والثقافية املمتعة لكل أفراد 
األسرة، حيث تفتتح رئيسة 
التحرير د.ســميرة السعد 
العدد مبقالة »الذوق واألناقة 
بــأدق األمور«  واالهتمــام 
والتــي تدعــو مــن خاللها 
أبنــاء الوطن للحفاظ على 
جمال األماكن واملرافق العامة 
حتى تظل لألجيال القادمة 
ذخــرا وفخــرا، وللمهتمني 
بقضايا التوحــد وأبحاثه، 
ينشــر العــدد مقالة حتت 
عنــوان »مــا الذي يســبب 
التوحد ومــا نعرفه وما ال 
نعرفــه عن هــذا املرض؟« 
التــي تتضمن ســلوكيات 
االفراد املصابــني بالتوحد 
ومنها الصعوبات االدراكية 
واللغوية واحلسية.. وآباء 
األطفــال ذوي االحتياجات 
اخلاصة ممــن يعانون من 
االكتئــاب والقلــق وطرق 
العالج التــي حتد من هذه 
املشــاكل، واجلينــات التي 
ترتبــط ارتباطا باجلســم 
وتعتبــر مخططــا للحياة 
والتي تشكل جزءا ضئيال 

من اجلينيوم البشري.
ومن مواضيــع الصحة 
العامــة نقــرأ بالعــدد عن 

احمليــر.. هل ميكــن إعادة 
الذهنيــة والعقلية  القدرة 
للكبار في مرحلة متقدمة من 
العمر !! نقرأ املقالة كاملة من 
هذا املوضوع، ونختم األمور 
الصحية بآخــر التطورات 
واالكتشــافات عن ڤيروس 
زيكا واألخطار النمائية التي 
يسببها هذا املرض لألطفال 

وكيف ميكن الوقاية منه.

السمع اخلفي الذي ال يقتصر 
علــى كبار الســن فقط بل 
يصاب به الصغار والشباب 
بسبب األصوات العالية التي 
ميكن للناس جتنب بعضها، 
ومقالــة ننصــح بقراءتها 
للمعاريــس قبــل إجنــاب 
األطفال وتوقع ما هم بحاجة 
له من استعداد لألطفال في 
األسرة، ولإلجابة عن السؤال 

بــاب شــخصيات  وفي 
العــدد اقرأ عــن امللياردير 
وارن بافيــت وكيــف يجد 
سعادته في العمل اخليري 
خلدمة البشرية.. ويقابلها 
حملة من شــخصية زوجة 
أكبــر داعيــة فــي العالــم 
أفريقيا  االســالمي وقــارة 
نورية اخلشرم، وكيف تكون 
لــذة العطاء فــي باب»آللئ 
خليجيــة«. وكذلــك مقالة 
جميلــة عن كيــف تخطط 
الطريق حلياتك املستقبلية 
وحتقيق حلمك والوصول 
وطموحاتــك،  ألهدافــك 
وتلقــي املجلة الضوء على 
األنشــطة االجتماعية مثل 
االحتفــال الســنوي الــذي 
الوطنية  تقيمه اجلمعيــة 
حلمايــة الطفل الــذي أقيم 
حتــت رعايــة وحضــور 
الشيخة عايدة سالم العلي 
الصباح، كما نتعرف على 
املعرض اخليري »الرحمة 
للجميــع« الــذي أقيــم في 
بوشــهري«..  »غاليــري 
كمــا نلتقــي مبجموعة من 
االستشــاريني وأخصائيني 
نفسيني ومخترعني وهواة 
وشــخصيات من الكويت، 
لهــا دور فاعل فــي مجاله، 
ولقاؤهــم والتعرف عليهم 
يساهم في الفخر بوجودهم 
في املجتمع، وقراءة ممتعة 
في مجلة »صرخة صامتة«.

إدارة الدراسات اإلسالمية أطلقت »املرافئ الصيفية«

44 فائزاً في مسابقة القرآن لـ »صندوق إعانة املرضى«
ليلى الشافعي

التوعيــة  إدارة  أقامــت 
واإلرشاد بجمعية صندوق اعانة 
املرضى مسابقة القرآن الكرمي 
احلادية عشرة ضمن أنشطتها 
السنوية لشهر رمضان والتي 
تشــمل جميــع مستشــفيات 

الكويت. 

وقد أشاد مدير االدارة خالد 
الهندي باإلقبال على املشاركة من 
املشاركني من مختلف القطاعات 
الصحية باملستشفيات من أطباء 
وممرضــني وإداريني ومرضى 
وفئة العمالة، مشــيرا الى ان 
املســابقة أقيمــت علــى ثالثة 

مستويات وهي: 
املســتوى األول تســميع 

ســورة البقرة وقد شارك فيه 
49 مشاركا فاز منهم ٢٢ فائزا، 
واملســتوى الثانــي خصــص 
لتســميع ســورة النــور أو 
سورة يوسف وشارك فيه 3٥ 
مشاركا فاز منهم ١١ فائزا وجاء 
املستوى الثالث لتسميع سورة 
القمر وشــارك فيه 3١ مشاركا 
فــاز منهم ١١ متســابقا ليكون 

إجمالي املتسابقني ١١٥ وإجمالي 
الفائزين 44. 

وشــكر الهندي املشاركني 
على تفاعلهم كما شكر كل من 
ساهم في إجناح املسابقة، مبينا 
انهم يسعون إلى اغتنام األوقات 
الفاضلة فيما يرضي اهلل عز 
وجل السيما حفظ وترتيل كالم 

اهلل تعالى في شهر القرآن.

أعلن مدير إدارة الدراسات 
اإلســالمية التابعــة لــوزارة 
األوقــاف مــرزوق الهيت عن 
انطــالق فعاليــات املرافــئ 
الصيفية التي تشــرف عليها 
اإلدارة، داعيا اجلميع للمشاركة 
في هذه الفعاليات واألنشطة 
التــي تســتمر طــوال فتــرة 
العطلة الصيفية وفي مختلف 
احملافظــات واملناطــق وعلى 

فترتني صباحية ومسائية.
وأكد الهيت حرص اإلدارة 
علــى إقامــة أنشــطة املرافئ 
الصيفيــة منذ عدة ســنوات 
وذلك خدمة لكتاب اهلل الكرمي 
وســنة نبيــه وســبل حفــظ 
كتــاب اهلل وتعليمــه وكذلك 
العلوم الشرعية األخرى التي 
تعــود بالنفــع والفائدة على 

وحرصــت اإلدارة علــى 
أن تســتمر بعــض مراكــز 
دور القرآن الكــرمي الرجالية 
والنسائية للعمل في العطلة 
الصيفية مراعاة لظروف األسر 
والعوائل املتواجدة في البالد 
وكذلك مت متديد مدة النشاط 
الصيفي ألطــول فترة ممكنة 
حتى يستفيد املسافرون بعد 
عودتهم وأيضا حرصت اإلدارة 
على أن تستمر عدد من مراكز 
األترجة املتخصصة بتحفيظ 
القرآن الكرمي وعلومه مراعاة 
لكثرة اإلقبال عليها خصوصا 
في فترة الصيف، حيث تكثر 
إجازات املوظفــي واملوظفات 

في وزارات الدولة املختلفة.
وأضــاف الهيــت أنــه قد 
مت توفيــر جميــع األجهــزة 

اجلميــع مواطنــني ومقيمني، 
باإلضافة إلى البرامج الثقافية 
والترفيهية التي تقيمها املراكز 
بهدف التنويع والتجديد ومت 
وضع برامج تناسب مختلف 

الفئات العمرية.

اإلداريــة والتعليمية الالزمة 
ومت اختيارهــم بعناية تلبية 
العلــم مــن  خلدمــة طلبــة 
الدارســني والدارســات. وأنه 
ســتكون إجراءات التســجيل 
ميسرة ومتاحة للجميع ولن 
التسجيل  تستغرق إجراءات 
سوى دقائق بسيطة وقد وفرت 
اإلدارة جميع الكتب واملقررات 
التي حتتاجهــا املراكز والتي 

ستوزع باملجان.
الهيــت تصريحه  وختــم 
شــاكرا املســؤولني في وزارة 
األوقــاف على تســهيل إقامة 
الصيفيــة  املرافــئ  نشــاط 
وتوفيــر جميــع االحتياجات 
واملستلزمات التعليمية، متمنيا 

النجاح والتوفيق للجميع.

مرزوق الهيت 


