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لتعزيز مواهب األطفال وشغفهم بتحضير أشهى المأكوالت

  Rattrapante Perpetual Calendar 1815
من Handwerkskunst تألق وحرفية راقية

 »جميرا شاطئ املسيلة« ينظم جلسات
لتعلم فنون الطهو ألطفال لـ »متالزمة الداون«

من خالل إصدار Handwerkskunst حصري، تستعرض ايه 
النغــه اند صونه قدرتها على حتويــل البراعة الفنية املهنية 
إلى حتفة فنية حقيقية. يتألف املينا والغطاء الزجاجي املزود 
 Rattrapante Perpetual Calendar ١8مبفصلــة فــي ســاعة ١٥
Handwerkskunst اجلديــدة، من الذهب األبيض املطلي باملينا 
الزرقــاء مع نقوش بــارزة متقنة. تتميز احلركة املتجســدة 
بالتقنيــات الزخرفية اخلاصــة بتركيبة نــادرة ومذهلة من 
كرونوجراف إيقاف الثواني، ورزنامة دائمة مع شاشة عرض 
 Rattrapante Perpetual Calendar ١8اطوار القمر. لفتت ساعة ١٥
في العام الذي اطلقت فيه االنتباه بشكل ملحوظ من ناحيتني: 
فــي يناير ٢٠١3 في معرض جنيڤ اســتقبلها املجتمع املهتم 
بالساعات بحماس شديد باعتبارها احتادا جماليا وفنيا منطقيا 

للتقنيات الكالسيكية الدقيقة التي حتتل موقعا متميزا بني اكثر 
مناذج القطع امليكانيكية تطورا في مجال صناعة الساعات.

في مســابقة اجلائزة الكبرى للســاعات فــي جنيڤ التي 
اقيمت في نفس العام لم تفز الساعة باجلائزة الكبرى في فئة 
التطويــرات الكبرى فقط، ولكنها فازت ايضا بجائزة اختيار 
العامة. وشكلت هذه األداة الزمنية املميزة نقطة البدء املثالية 
إلصدار محدود بـ ٢٠ ساعة من إصدار Handwerkskunst. هذه 
الســاعة هي املوديل الســادس من بني موديالت ايه النغه اند 
صونــه التــي تتميز على وجه اخلصــوص بالزخرفة الفنية 
 Rattrapante Perpetual ١8للحركة  واملينا واإلطار، لقد مثلت ١٥
Calendar مــن Handwerkskunst حتديــا كبيــرا امام واضعي 

اللمسات النهائية.

كشــف فنــدق ومنتجــع 
جميرا شاطئ املسيلة، الوجهة 
الفندقية األكثــر فخامة في 
الكويت، عن تنظيم مجموعة 
متنوعة من نشاطات الطهو 
املخصصة ألطفال اجلمعية 
الكويتيــة ملتالزمــة داون، 
وذلك في إطار جهود الفندق 
الفعالة لتقدمي الدعم للجمعية 
خصوصــا واملجتمع احمللي 
عموما وتأكيــدا على التزام 
الفندق مببادرات املسؤولية 

االجتماعية للشركات.
وقــام الفنــدق بدعــوة 
مجموعة من أطفال اجلمعية 
للمشــاركة فــي جلســات 
حتضير املعكرونة والبيتزا، 
وقد شارك عدد من األطفال 
اهتمامهــم  أبــدوا  الذيــن 
بتعلــم فنون الطهو، حيث 
اســتمتعوا بتجربة مميزة 
أظهروا خاللها إبداعاتهم في 
حتضيــر الكعك وتصاميم 
حلــوى املارشــميلو، كمــا 
تبادلوا املهارات فيما بينهم 
وتلــذذوا جميعــا مبــذاق 

أن نرى األطفال يستمتعون 
بأوقاتهــم، وأن نتيــح لهــم 
لتطويــر  مميــزة  فرصــة 
قدراتهم واكتشــاف مواهبهم 
ورســم أحالمهــم وأمنياتهم 

املستقبلية«.
بدورهــا، قالــت حصــة 
البالول، نائبة رئيس اجلمعية 
الكويتية ملتالزمة داون: »نقدر 
كثيرا كل اجلهود التي يبذلها 
فريــق عمل فنــدق ومنتجع 

املأكوالت الشهية التي قاموا 
بتحضيرها.

وبهذه املناسبة، قال املدير 
العام سافينو ليون: »تلعب 
اجلمعيــة الكويتية ملتالزمة 
الداون دورا بالغ األهمية في 
حياة هؤالء األطفــال، ولهذا 
نفخر بتعزير روابطنا القوية 
مع أفراد اجلمعية في كل عام 
من خالل باقاتنا املتنوعة من 
النشاطات املسلية، ويسرنا 

جميرا شاطئ املسيلة والتي 
تهــدف إلــى توليد مشــاعر 
الترحيب واحلفاوة في قلوب 
أطفال اجلمعية في كل مناسبة، 
حيث تســاهم هذه التجارب 
الفريــدة واخلاصــة بأطفال 
اجلمعية في إحداث فرق كبير 
بالنسبة لهم، كما أن عالقتنا 
الطويلة مع الفندق ساعدتنا 
كثيرا في دعم قضيتنا ونشر 

التوعية حول أهدافنا«.

فريق عمل الفندق مع أطفال اجلمعية الكويتية ملتالزمة داون

تقطيع العجنيمشاركة بإعداد الوجبات

جانب من الفعالية

متابعة من األبناء

يقام في »األڤنيوز« من 5 إلى 7 الجاري برعاية ومشاركة أهل االختصاص

الهاجري يعلن رعايته البالتينيةللدورة الثالثة
من »معرض الصحة والرشاقة واجلمال«

أعلنت شــركة »أكسبو- 
املعــارض  لتنظيــم  تــاج« 
واملؤمتــرات، إطالق فعاليات 
الدورة الثالثة ملعرض »الصحة 
والرشاقة واجلمال«، في مجمع 
»األڤنيوز« خــالل الفترة من 
٥- ٧ أكتوبر اجلاري، مبشاركة 
نخبة من أهل االختصاص في 

هذا املجال.
التنفيذي  وقالــت املديــر 
للشــركة، داليــا وفائــي في 
بيــان صحافــي، إن املعرض 
يجمع العديد من اجلهات التي 
تعنى مبجال الصحة والرشاقة 
واجلمــال للمــرأة والرجــل، 
مشيرة إلى أنه سيسلط الضوء 
على آخر االبتكارات والتقنيات 
التي توصلــت إليها مجاالت 
الصحة والرشــاقة واجلمال 

للمرأة والرجل معا.
إن  وفائــي:  وأضافــت 
املعــرض يســاهم فــي رفــع 
التثقيــف الصحي  مســتوى 
وإبداء احللول العديدة لراغبي 
املعرفة واملهتمني بهذا املجال، 
من خــالل التعريــف بفوائد 
االهتمام بالصحة والرشــاقة 
واجلمــال، وكيفيــة اتخــاذ 
القرارات السليمة بشأن وسائل 
التجميــل املختلفة، واإلجابة 
عن مختلف أســئلة اجلمهور 
التجميل  بخصوص عمليات 
وطــرق فقد الــوزن وجتميل 
األسنان ومعاجلاتها املختلفة 
واملتطورة واالعتناء بالبشرة 
التغذية  والرياضة وبرامــج 
التجميل  الصحية ومنتجات 
ومحاربة الشيخوخة وبرامج 

اليوغا.
أن  وفائــي  وأوضحــت 
املعــرض يحظــى مبجموعة 
مــن الرعايــات واملشــاركات 
من قبل املراكــز املتخصصة 
في هذا املجــال، الفتة الى أن 
الرعاية البالتينية للمعرض 
تتمثــل فــي شــركات »نانا« 
و»مركز تيجان الدولي لطب 
األسنان« و»الشركة الصناعية 
للمنتجــات الطبيــة )ليــدي 
ســوفت(« وعيــادة »انفنتي 

تو ديرما«.
املعــرض  أن  وذكــرت 
يحظى أيضــا برعاية ذهبية 
تتمثل في شــركات »نيفيا- 
التجميل«  إيفا ملستحضرات 
و»مجموعة علي عبدالوهاب« 
من خالل منتج )بايو أويل(، 
وشــركة اخلليج للصناعات 
الدوائيــة )جلفــار(، ورويال 
لطب األســنان، ومستوصف 
ايفر يــاجن للتجميل، وهيلث 
فاســت  واوبتــي  بالنيــت، 
)نســتلة(، وشــركة جوينت 
ميديكل الطبية وعيادة سكني 
كلينيك، عالوة على مشاركة 
البروتــني  شــركة  مــن  كل 
جــروب  وأرال  الكويتيــة، 
)ستاربكس(، ونادي فيتنس 
فيرســت، وطبيبــي، وكبلر 

للمستلزمات الطبية، ومركز 
د.محمد عصر لطب األسنان، 
وشركة عربي، وبيرفكت اليف، 
ومركز امباير لطب األسنان، 
التجارية،  وشــركة الصبيح 
وبريب ملنتجات البشرة ومركز 
كمبريدج البريطاني لتخفيف 

الوزن.

»محمد ناصر الهاجري وأوالده«
من جانبها أوضحت مديرة 
األصناف في شــركة »محمد 
الهاجــري وأوالده«،  ناصــر 
مــرمي إبراهيــم، أن الشــركة 
تتطلــع مــن خــالل رعايتها 
البالتينيــة ومشــاركتها في 
الدورة الثالثة من املعرض، إلى 
التواصل مع النساء والفتيات 
لفهم واكتشــاف احتياجاتهم 
وزيادة الوعي الصحي عندهن 
ومســاعدتهن علــى االختيار 
الصحيح في مجــال الصحة 

والعناية.
وذكرت إبراهيم، أن الشركة 
حترص دائما على املشاركة في 
املعارض للتواصل مع العمالء 
وزيادة الوعي بتوفير املنتجات 
ذات اجلــودة العاليــة التــي 
يستحقها اجلمهور وتسويقها 
وشرح مزاياها، الفتة إلى أن 
الشركة ستقوم بتوزيع عينات 
مجانية من الفوط النســائية 
)نانا( وهو منتج عالي اجلودة 
إضافة إلى تقدمي شرح ملزايا 

ومواصفات منتجاتها.
الســوق  أن  وأضافــت 
الكويتــي يعد من األســواق 
املتقدمة، مشــيرة إلى وجود 
إقبال شــديد علــى املنتجات 
عاليــة اجلــودة وخصوصــا 

املنتجات األوروبية. 

»جوينت ميديكال« بلدان جروب 
كويت

بدورها صرحت د.شيرين 
عطية العضو املنتدب لشركة 
»جوينــت ميديــكال« الراعي 
الذهبي للمعرض بأن الشركة 
بصدد طرح منتجات حصرية، 
حيث لدينــا منتجات خاصة 
بالعناية بالبشــرة واجلسم 
والرشــاقة، منهــم اإليطالــي 
واألملاني. كرمي »هيدرا ليفت« 
ويساعد الطبيعة دون استخدام 
موجات فوق صوتية أو غيرها، 
ستشــرف عليــه اخصائيــة 
إيطالية، يتم اســتخدامه ملدة 
4 مرات شهريا أو أكثر حسب 
العمر، نوع اجللد وفق تقدير 
خبيرة التجميل. مدة العالج 
ساعة واحدة في كل مرة، يتم 
خاللها تنظيف البشرة متاما 
من السموم، وتفتح مسامات 
البشرة، يليها خطوات أخرى. 
بعد االنتهاء من كل جلســة، 
ستالحظ النضارة التي كنت 
ترغب باحلصول عليها، عدا 
عن أنه ميكن استخدام املكياج 
فورا بعد انتهاء اجللسة دون 

الشــعور بالقلق من اإلصابة 
البشــرة. هــذا  بحساســية 
املنتج ال يقتصر على الكبار، 
إذ ميكن للصغار استخدامه، 
كما بإمكان الشباب الذين لديهم 
حب الشباب أيضا استخدامه. 
وسيتم توفير جلسة مجانية 
للوجه لزوار املعرض. وأيضا 
قناع )ماسك( عبارة عن مواد 
 ،»Play skin« جتميل إيطالية
حاصــل على بــراءة اختراع، 
الوحيــد على  املنتــج  وهــو 
مســتوى العالم الذي تنتجه 
الشــركة. ميكــن احلصــول 
على هذا املاســك من الشركة 
أيضا، ومــن مميزاته، تفتيح 
البشرة وجتديد نضارة الوجه، 
ويناسب كافة الفئات العمرية 
مبا فيها األطفال. ومنتج برو 
 )Pro Forma( فورمــا دايــت
وهــو عبارة عن بديل ســهل 
جدا وفعال عن مراكز الدايت 
التخسيس األخرى،  وبرامج 
ويطــرح للمــرة األولــى في 
الكويــت، وفكرته البســيطة 
تقــوم علــى تنظيــم عمليــة 
التمثيل الغذائي )امليتابوليزم( 
لتخفيــض الــوزن بطريقــة 
طبيعية دون تأثيرات جانبية، 
من خالل توفير مجموعة أغذية 
متكاملة عبارة عن 3 وجبات 
جاهزة يوميا على مدار فترات 
معينة طوال الشهر للحصول 
على الوزن املثالي املرغوب به.
الشــركة  ان  وأضافــت: 
ســتوفر أحذيــة أملانيــة لها 
بــراءة اختــراع، تســتخدم 
Reflexology التــي تعمل على 
حتفيز املســتقبالت احلسية 
للقــدم، يتكــون هــذا احلذاء 
الطبــي )Medic Shoes( مــن 
نتــوءات بارزة الهــدف منها 
حتفيز املســتقبالت احلسية 
في القدم، عبارة عن مســاج 
 Reflexology يعمل بطريقة الـ
أي تنبيه اجلسم كله عن طريق 
القدم. هذه األحذية مخصصة 
للذين يعانون من تنميل في 
القدم، بــرودة األطراف، عدم 
اإلحســاس، السكر، الضغط، 
األوعية الدموية الطرفية، ولكل 
من يشــعر بالتعب واإلرهاق 
بعد يوم عمل طويل. وميكن 
اإلحساس بالفرق فور االنتهاء 
من اســتخدام احلذاء وميكن 
احلصــول عليه عــن طريق 

الشركة فقط.

»إيڤا لمستحضرات التجميل«
مــن جهتها، قالــت مديرة 
التســويق التجاري اإلقليمي 
في شركة »إيڤا ملستحضرات 
التجميــل«، كاتي بشــير، إن 
الشــركة تهــدف مــن خــالل 
رعايتهــا الذهبيــة للمعرض 
بتقــدمي  املــرأة  دعــم  إلــى 
مجموعــة متطورة مبكونات 
طبيعيــة من مســتحضرات 
العنايــة الشــخصية بأحدث 

التقنيــات العاملية، مثل )إيڤا 
سكني كلينيك جولد كوالچني( 
وهي تركيبة غنية بالكوالچني 
وحمض الهايلورونيك تعمل 
على تصحيح التجاعيد بلمسة 
من الذهب، و)إيڤا سكني كلينيك 
كوالچني( بتقنية النانو ثالثية 
األبعاد للحصول على بشرة 
مشــدودة وناعمــة وإطاللــة 
أكثر شــبابا، و)إي كيراتني( 
وهي املجموعة الكاملة إلعادة 
بناء الشعر وحمايته بتأثير 
ثنائي املفعــول، و)آلو إيڤا( 
وهي مجموعة منتجات للعناية 
بالشــعر بخالصــة الصبــار 

الطبيعية.
وأوضحت بشير، أن شركة 
»إيڤا ملستحضرات التجميل« 
تأسســت كإحدى الشــركات 
الرائدة في مجال املستحضرات 
اخلاصة بالعناية الشخصية 
بخبرة متتد ألكثر من ١٠٠ عام 
من األبحــاث املتطورة بدعم 
املؤسســة األم لها »مجموعة 
شركات أرمانيوس«، مشيرة 
إلى أن شركة »إيڤا« أصبحت 
اليوم مصدرا أساســيا ألكثر 
مــن ٢٠ عالمــة جتاريــة من 

املستحضرات الشهيرة.
وذكرت أن »إيڤا« الشركة 
تسعى إلى إثراء حياة اآلخرين 
مــن خــالل تقــدمي مبتكرات 
بتقنيات عامليــة تثري عالم 
الشــخصية، لكــي  العنايــة 
تغــزو آفاقا جديــدة ونضع 
معاييــر حديثة ليكون لديها 
تأثير إيجابي نحو املستقبل 
أنــه  إلــى  املنشــود، الفتــة 
استكماال لشــعارها »دورها 
جتمل حياتك«، سيتم توزيع 
عينــات مجانية مــن )جولد 
كوالچــني( من »إيڤا ســكني 

كلينيك«.
وأفادت بشير بأن املجتمع 
الكويتــي يعتبــر مــن أكثر 
املجتمعات وعيا مبواد العناية 
بالبشرة والشعر، فهو دائما 
يبحــث عــن املنتــج األفضل 
واألجود واألحــدث، وهذا ما 

متتاز به منتجات »إيڤا«.
وأشارت إلى أنه متاشيا مع 
مهمتها ومسؤوليتها البيئية 
واملجتمعية، متتلك الشــركة 
ســجال حافال من املساهمات 
في مجال احلفاظ على البيئة 
ومنها على سبيل املثال جتهيز 
مصنعهــا مبحطات متطورة 
ملعاجلة مياه الصرف الصحي 
للحفاظ على النظام البيئي.

وأضافــت أنــه مت إنشــاء 
مؤسســة »إيڤــا للخدمــات 
بهــدف  االجتماعيــة« 
تقــدمي الرعايــة واخلدمــات 
املجتمعيــة من خــالل إقامة 
البرامج املستدامة التي تقدم 
الطبية املجانية  الفحوصات 
وفصول محو األمية وتوفير 
فرص عمل لذوي االحتياجات 

اخلاصة وغيرها.

د.شيرين عطيةكاتي بشير  مرمي إبراهيمداليا وفائي

 تذوق األصناف البحرية
يوم االثنين من كل أسبوع

متتع بأشهى املأكوالت العاملية
في مطعم »بامليري« بفندق النخيل

في أجواء ســاحرة وإطاللة مبهرة يقــدم مطعم »بامليري« 
في فنــدق ومنتجع النخيل أشــهى أطباق املأكــوالت العربية 
والغربية واآلســيوية التــي تتضمن جميــع األصناف وعلى 
مختلــف األذواق، حيــث تقدم بحرفية فنية عالية على شــكل 
بوفيــه مفتوح من خالل طاوالت نظيفة تثير الشــهية، وابرز 
ما يثير الزائر األجواء الهادئة والرومانســية املمزوجة بأنغام 
املوســيقى مع الديكورات الراقية واملناسبة وخصصت ادارة 
املطعم يوم االثنني من كل أســبوع لعشاق املأكوالت البحرية 
التي أعدت خصوصا لتناســب جميع األذواق ومن املتوقع ان 
تشهد األيام القليلة املقبلة حتديد أيام االسبوع لألكالت الشامية 
والهنديــة وغيرها، كما ان املطعم يقــدم اروع انواع الكعكات 
اخلاصة بأعياد امليالد واملناسبات اخلاصة، اضافة الى عشاءات 
العمل كل ذلك بأسعار مميزة ومتميزة. ويضم املطعم كوادر من 
الشــيفات على اعلى املستويات من جنسيات عربية وأجنبية 
من ذوي اخلبــرات الفندقية املتراكمة، كما يضم املطعم ايضا 
فريقا متميزا من الشباب والشابات الستقبال الضيوف ترسم 
البهجة والسرور وجوههم البشوشة تثير شهية الضيف لألكل.

وفائي: املعرض سيعرف اجلمهور بفوائد االهتمام بالصحة 
واجلمال وكيفية اتخاذ القرارات السليمة بشأن وسائل التجميل


