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ارتدوا زالجاتكم واستعدوا لإلنطالق!

»البروميناد« يستضيف برنامجًا تدريبيًا ممتعًا 
لألطفال للتزلج على اجلليد لـ 6 أسابيع

»نيولوك« تطلق تشكيلة خريف شتاء 2017

للمبتدئني بحيث يبدأ املتدرب 
بالتوجيهــات األولية للتزلج 
على اجلليد، يتبع ذلك القيام 
بتماريــن اإلحمــاء، ومــن ثم 
القيام بجلسة تدريبية للتوازن 
على املزالجــات، كما وضعوا 
البرنامج ملساعدة األطفال على 
تعلم التزلج بشكل تدريجي، 
ويتضمن ذلك ألعابا ونشاطات 
إلــى  ممتعــة لهــم، وصــوال 
استعراض ١٠ مناورات بدءا من 
التزلج إلى األمام والوراء، إلى 

أما للرجال، تقدم نيولوك 
اجلاكيتات املنفوخة واأللوان 
اجلريئــة وهي ابــرز مميزات 
التشكيلة اجلديدة، كما تتضمن 
اشــكال املالبــس الرياضيــة 
لتوفــر اخــذة جديــدة علــى 
التسعينيات. ويظهر  موضة 
تأثيــر الثقافات الفرعية على 
 Berghain التشكيلة مع موضة
املستوحاة من برلني وحياتها 
الليلة وطاقتها املميزة. تلتقي 

أكادميية البروميناد للتزلج، 
وهــم مدربــون معتمدون من 
املعهد اآلســيوي للتزلج على 
اجلليــد، وســيتعلم األطفال 
مبادئ التزلج وتقنيات جديدة 
التدريبــي  البرنامــج  خــالل 
املتكامل، ما ميكنهم من التزلج 
باستقاللية ضمن جو تعليمي 

ممتع وآمن.
وصمم مدربونا احلائزون 
علــى العديــد مــن اجلوائــز 
التدريبــي  البرنامــج  هــذا 

اما لالكسسوارات، فتعتبر 
االقــراط ذات الشــكل املميــز 
واحلقائب الصغيرة والكعب 
ذو الشــكل املخروط من ابرز 
الصيحات التي ستوفر شكل 

وملسات نهائية مثالية.
ويعتبر جاكيت الطيارين 
املطــرز والفســتان املخملــي 
األحمر والبوتس اللماع الفضي 
من اهم القطع األساسية التي 

يجب اقتنائها.

البرومينــاد آيس،  أعلــن 
املركز األول لتعليم وتدريب 
التزلــج على اجلليــد، الواقع 
ضمــن »البرومينــاد مــول«، 
الوجهــة املفضلــة للعائلــة 
للتسوق والتسلية في الكويت 
عن تنظيمها برنامجا تدريبيا 
متخصصا للتزلج على اجلليد 

لألطفال بني 6-١٢ سنة.
ويســتمر برنامــج »تعلم 
التزلــج« ملدة ســتة أســابيع 
ابتداء من ١ أكتوبر، بجلستني 
أسبوعيا يومي األحد واخلميس 
أو اإلثنــني واألربعــاء، حيث 
ســيحظى األطفــال بــدورة 
تدريبيــة أوليــة معمقــة عن 
التزلج، بهــدف منحهم الثقة 
الكاملة للتزلــج بحرية على 

اجلليد في نهاية الدورة.
البرنامج  وسيشرف على 
فريق متخصــص من مدربي 

الوقــت الســنوي  حــان 
لالســتمتاع باألقمشة الدافئة 
واأللــوان الهادئــة واملريحــة 
من نيولوك، التي تســتوحى 
تشكيلتها خلريف وشتاء ٢٠١٧ 
للنســاء الطبعات واالقمشــة 
املســتخدمة من عــدة حقبات 
زمنية، وتتضمن هذه الطبعات 
امللكيــة واالقمشــة  احملاكــة 
املخمليــة احملروقــة، إضافة 
الــى املربعــات ذات التصميم 
العتيق واللماع واالشكال من 

زمن الثمانينيات.
اللون الكاموني والبرونزي 
من ابــرز األلــوان التي يجب 
ســيضفي  كمــا  اقتناؤهــا، 
األحمر والوردي ملسة مشرقة 
ملظهرك. طبعة املربعات القدمية 
أساســية، ميكنــك مالحظتها 
على القطع الرسمية والقطع 
اخلارجيــة ولكــن مت إعطــاء 
هــذه الطبعــة تصميم مطور 
علــى التوب ذات الكورســيه 
واملعاطف ذات احلجم الكبير.

الدوران والتوقف، وصوال إلى 
التزلج بانسيابية على اجلليد، 
كما سيتم منح األطفال جوائز 

في نهاية البرنامج.
وستكون أوقات اجللسات 
التدريبية بعد الدوام املدرسي، 
فــي »برومينــاد آيس« يومي 
األحد واخلميــس، أو اإلثنني 
واألربعــاء مــن كل أســبوع، 
وميكن اختيار الوقت املناسب 
للتزلج من الفترات التالية: من 
الساعة 4 حتى ٥ مساء، ومن 
الســاعة ٥:١٥ ظهرا حتى ١٥:6 
مساء، ومن الساعة 6:٢٥ حتى 

٧:٢٥ مساء.
البرنامج  وتبلــغ تكلفــة 
التدريبــي 9٥ دينــارا للطفل 
الواحد، وال يتعدى عدد األطفال 
املجموعــة الواحدة ١٠ أطفال، 
فارتدوا زالجاتكم وال تفوتوا 

هذه الفرصة.

املوضــة الرياضية واملالبس 
العمليــة لتوفر اخــذة عملية 
ومطورة على ثقافة الشباب، 
تأثيــرات االســيد واملبيــض 
تهيمن على التشكيلة مطبعة 
املربعات والتارتان. واملخمل 
هو قماش املوســم، اذ تضفي 
تشكيلة األلوان املتعددة بعدا 
 Velvet جديدا ومميزا لتشكيلة
Underground، مع التطويرات 
علــى البناطيــل وجاكيتــات 
البومــرز املفضلــة لدينا من 

األدلة على هذه االقمشة.
ومن ابرز مميزات تشكيلة 
Highrise اللمســات النهائيــة 
العنلية،  التقنية والتفاصيل 
ارتداء الطبقات وإضافة اللون 

البرتقالي يكمل املجموعة.
وتتوافر مجموعة اخلريف 
والشــتاء فــي جميــع متاجر 
نيولوك في األڤنيوز، البيرق 
مول في الفنطاس، السالم مول 
في الساملية، وبروميناد مول 

في حولي.

بوخمسين: معايير عالمية للتأمين على األخطاء الطبية

رئيس مجلس إدارة »وربة« يتحدث عن التأمني 
على األخطاء الطبية في منتدى جمعية اجلراحني

التزاما مبسؤوليتها جتاه 
املجتمع الذي تخدمه ودعم 
مهنة اجلراحني األساســية، 
شاركت وربة للتأمني مؤخرا 
في منتدى جمعية اجلراحني 
الــذي ناقــش  الكويتيــني 
آخر التطورات فــي املهنة، 
أحــدث وأفضل املمارســات 
فــي هــذا املجــال، وكذلــك 
التأمني واالمتثال واملساءلة 

القانونية الطبية.
وخالل املؤمتــر، حتدث 
اإلدارة  مجلــس  رئيــس 
أنور جواد بوخمســني عن 
الدوليــة فــي  املمارســات 
التأمــني  تصميــم وثائــق 
للمسؤولية الطبية ودورها 
في دعــم مهنــة اجلراحني، 
عــن مســؤوليات  فضــال 
وواجبــات مقدمــي الرعاية 
الصحيــة واملستشــفيات 
ودور التمريــض وغيرهــا 
من املؤسسات، وذلك حلماية 
حقوق املؤمن عليه واملدعي.

وقــال بوخمســني: »في 
وربة للتأمني، نحرص على 
تقدمي أفضل وثائق التأمني 
التــي تتمثــل فــي املعايير 
املوضوعة عامليا وعلى وجه 
اخلصوص فيما يتعلق باملهن 
الطبية التي تعد حساسة جدا 
وتستلزم االمتثال مبعايير 
معتمدة واحترام نزاهة املهنة 
حتى تتم تسوية املطالبات 
بشكل عادل، وذلك بعد تقييم 
وتوصيات مهنية وقانونية«.
وأضاف بوخمســني: إن 
وربــة للتأمني متتلك فريقا 
قويا مكونا من خبراء طبيني 
وقانونيــني لدعــم مقدمــي 
الرعاية الصحية والطبية. 
ومن خالل نهجها الذي يعتمد 
على تلبية احتياجات العمالء 
فــي كل ما تقوم بــه، توفر 
الشركة كذلك قنوات مختلفة 
التواصل  وشاملة لتسهيل 
والتفاهــم، حيث تدعم هذه 
القنــوات أنظمــة متكاملــة 

تعمل بها الشــركة لتمكنها 
من توفير أعلى مستوى من 
اخلدمة في حاالت الطوارئ 
وعلى مدار السنة. واختتم 
بوخمســني حديثــه قائــال: 
»نحــن فخــورون في وربة 
للتأمــني بكوننــا روادا في 
التأمني للمســؤولية  مجال 
إذ أطلقنــا هــذا  الطبيــة، 
املنتــج واخلدمــات التابعة 
لــه ترقبا حلاجته وأهميته 
للسوق الكويتي. في العام 
الكويت  املاضــي، أجنــزت 
خطــوة محورية في فرض 
التأمــني على جميــع املهن. 
وال تزال اللوائــح املتعلقة 
بالتأمني للمسؤولية الطبية 
غير مفعلة بالكامل، ولكنها 
قد أحــرزت تقدمــا إيجابيا 
إلى يومنا. نتطلع إلى دعم 
مساعي احلكومة في حماية 
وضمان جميع احلقوق في 
املجــال الطبي حتى يصبح 

أكثر موثوقية«.

أنور بوخمسني

وربة للتأمني حتفظ 
نزاهة وحقوق 
املهنة الطبية 

واملرضى

مسابقة الماراثون الثالثي العالمية التي تقام للمرة العاشرة في الكويت

Ooredoo تعلن عن شراكتها االستراتيجية 
Flying Start Triathlon مع

محمد هالل الخالدي

 Ooredoo أعلنــت شــركة
يــوم أمــس عــن شــراكتها 
 Flying االســتراتيجية مــع
Start Triathlon في نسختها 
العاشرة يوم أمس في مؤمتر 
صحافــي عقــد فــي املبنــى 
الرئيسي للشركة الكائن في 
مدينــة الكويت، حيث أكدت 
الشركة اهتمامها الكبير لدعم 
الشباب والرياضيني وحتقيق 
تطلعاتهم، وذلك اتساقا مع 
قيمها األساســية ومتاشــيا 
مع سياســتها للمســؤولية 
االجتماعية املمتدة على مدار 
العام. وســتعقد مســابقات 
»الترياثلــون« خالل عطلة 
نهاية االسبوع والتي تصادف 
٢٧ و٢8 مــن شــهر أكتوبــر 
اجلاري في اجلزيرة اخلضراء، 
ويتضمن الترياثلون العديد 
مــن االنشــطة منها ســباق 
الدراجات  السباحة وسباق 

وسباق الركض. 

الرئيس التنفيذي لدى شركة 
الرياضة  Provision للحلول 
أحمد احلزامي قائال: »نعتبر 
 Provision الشراكة بني شركة
 Ooredooللحلول الرياضية و
الشــركات  لكونهــا إحــدى 
الرائدة فــي القطاع اخلاص 
والداعمة للشباب وانشطتهم 
املني أن تكون شراكة مثمرة 

وطويلة األمد«.
أكــدت  ومــن ناحيتهــا 
الرعايات واملسؤولية  مدير 
 Ooredoo االجتماعيــة لــدى
سارة القبندي التزام الشركة 
بتقــدمي الدعم للشــباب في 
مختلف مجاالتهم كالرياضة 
وأثنــت علــى شــغف أحمد 
احلزامي وأحمد املاجد لهذه 
الرياضــة، وتولي الشــركة 
اهتماما كبيرا لدعم الشباب 
وحتقيــق تطلعاتهم، وذلك 
اتســاقا مع قيمها األساسية 
ومتاشــيا مــع سياســتها 
االجتماعيــة  للمســؤولية 

املمتدة على مدار العام.

وتعليقــا علــى شــراكة 
االســتراتيجية   Ooredoo
 ،Flying Start Triathlon مــع
الرعايــات  أكــد مديــر أول 
واملســؤولية االجتماعيــة 
والتواصــل االجتماعي لدى 
الكويــت يوســف   Ooredoo
الشالل التزام الشركة بتقدمي 
الدعم للشــباب في مختلف 

مجاالتهم.
 وأضاف الشــالل: »نحن 
ســعداء برعايتنا لألنشطة 
الرياضية والشباب، ودعمنا 
له يأتي مــن اهتمامنا بفئة 
الشباب ودعمنا لهم في شتى 
املجــاالت، ونتمنــى جلميع 
املشاركني التوفيق والنجاح 
فــي الترياثلــون«. وأضاف 
الشــالل »تابعنــا رياضــة 
الترياثلــون مــن قريب بعد 
البطــل عبدالعزيز  رعايتنا 
الراشد وملسنا تفاعال كبيرا 
من قبل الشباب فيما يخص 

املسابقات الرياضية«. 
وقد علق على هذه الشراكة 

املديــر  بــدوره صــرح 
 Provision التنفيذي لدى شركة
للحلول الرياضية أحمد املاجد 
»نعتبر الترياثلون من أكبر 
املسابقات في الشرق األوسط 
وهدفنــا اليوم خلــق ثقافة 
الترياثلون  جديدة لرياضة 
بالنســبة لألخالقيــات بني 
واالنضبــاط  املتســابقني 
الرياضيــة. ويأتي  والروح 
هذا احلدث على مستوى دول 
اخلليج وأغلب دول العالم مع 
6٠٠ متسابق. اليوم طرحنا 
فئتني جديدة وهم فئة االطفال 
وفئة املبتدئني بهدف اعطاء 

الفرصة ملشاركة أكبر«.
ومن ناحيتــه، أكد حامد 
الهزمي ممثــل الهيئة العامة 
للرياضة حرص دعم الهيئة 
لألنشــطة الرياضية وشكر 
شــركة Ooredoo وشــركة 
Provision على هذا الســباق 
العاملي الذي سيحظى باهتمام 
كبيــر ومهــم في األوســاط 

الشبابية.

)متني غوزال(  أحمد احلزامي وسارة القبندي ويوسف الشالل وأحمد املاجد وحامد الهزمي خالل املؤمتر الصحافي 

سانت أونوريه شريك رابطة
»لي كانسر دو سني، بارلونس ـ إن«

سانت اونوريه باريس، 
هي اقــدم صناع الســاعات 
الفرنسيني جميعا، فهي وريث 
خلبــرات فريدة مــن نوعها 
منذ العــام ١88٥، فصناعتها 
للساعات دائما ما جتمع بني 
االبتــكار واجلــرأة واالناقة 
الباريسية. ونظرا اللتزامها 
املــدى بقضايا املرأة  طويل 
جنبــا الى جنب مــع رابطة 
»كويــور جازيليــس«، يتم 
حشد ســينت هونور اليوم 
جلميع النساء كشريك لرابطة 
»لي كانسر دو سني، بارلونس 
ـ ان«. لــذا، قامــت بتزيــني 
عمليــة صناعــة الســاعات 
االخيــرة بألــوان الرابطــة: 
اللون الــوردي الفاحت، وهو 
لون االصــدار اخلاص الذي 
تتميز به خصائص ســاعة 

ذات السوار الوردي متوافرة 
 sainthonore.com على موقع
عبر املتجر االلكتروني على 
هــذا املوقــع االلكتروني مع 
املجوهرات االخــرى، وذلك 
مقابــل ٢٥٠ يــورو، ويذهب 

اليد كاريزما، وهو لون سوار 
الساعة الوردي امللتف حول 
اليد، فســحر هذا الشــريط 
الــوردي املتحفــظ يذكرنــا 

باحلاجة الى زيادة الوعي.
ان ســاعة اليــد كريزمــا 

مبلغ ٥٠ يورو من سعر البيع 
املذكور لصالح الرابطة »لي 
كانسر دو ســني، بارلونس 

ـ ان«.
متوافرة لدى متاجر روائع 

جنيڤ للساعات.

عروض مميزة على غرف ومطاعم فنادق »ماريوت«

الــذي يقــدم أشــهى وأفخر 
حلوم األنغــوس األميركية 
وحلــوم واغيو اللذيذة، إلى 
البحرية  املأكــوالت  جانــب 
الطازجة على الغداء والعشاء، 
باإلضافة إلى أطباق شهية في 

املطعم الياباني »كي«.
كما أطلق مطعم »كروس 
رودز« في فندق جي دبليو 
ماريوت الكويت العديد من 
العروض مؤخرا تشمل ليلة 
األسماك كل يوم أربعاء، وليلة 
األكالت الشرق أوسطية كل 

عصــري وحديــث، وقائمة 
طعام واســعة مــن األطباق 
الهنديــة األصيلــة حســب 
إلى املطعم  الطلب، إضافــة 
الياباني »سوشي« الذي يقدم 
ألذ وأجود أنواع السوشــي 
والساشــيمي والعديــد من 
األطباق اليابانية الشهيرة.

وميكن للنزالء املقيمني في 
فندق »جي دبليو ماريوت« 
اخلمس جنوم التمتع بأطباق 
فاخرة بأشهر مطعم ستيك 
فــي الكويت »تراس جريل« 

يقــدم كل من فندق »جي 
دبليو ماريوت« مدينة الكويت 
وفندق »كورت يارد ماريوت« 
الكويــت و»ريزيدانــس إن 
ماريــوت« الكويــت باقــات 
متميزة خاصــة باملواطنني 
واملقيمــني، واألســر الزائرة 
مــن دول مجلــس التعاون 
اخلليجي، وتشمل العروض 
خصومات كبيرة على الغرف 
فــي عطلة نهاية األســبوع، 
باإلضافــة إلى تشــكيلة من 

املطاعم املتنوعة.
ويشــمل عــرض نهايــة 
إفطار  األســبوع بوفيهــات 
لذيــذة ومختارة من أشــهى 
األصناف العاملية على قائمة 
مطعــم »أتريــوم« الشــهير 
بفندق »كورت يارد ماريوت«، 
كما يضم الفندق كذلك العديد 
مــن املطاعــم األخــرى منها 
املطعم الهندي املميز »سول 
آنــد ســبايس« الــذي يقدم 
مزيجــا رائعــا مــن التوابل 
الهنديــة احملضــرة بشــكل 

يوم إثنني على العشــاء، أما 
ضيوف فندق »ريزيدانس إن 
ماريــوت« الكويت فيمكنهم 
التمتع بشقق الفندق العائلية 
الشاســعة واملجهــزة بــكل 
مستلزمات اإلقامة الطويلة، 
باإلضافة إلى اطاللة تخطف 
األنفاس على أبراج الكويت 
واخلليج العربي، وبوفيهات 
إفطار غنية مبطعم »بلندز« 

الفريد من نوعه.
ومبناســبة إطــالق هذه 
العروض والباقات املتميزة، 
قال مدير عام فنادق ماريوت 
الكويت جورج عون »نسعى 
دائمــا إلى تقــدمي كل ما هو 
جديد ومميز لضيوفنا الكرام، 
وذلــك مــن خــالل عروض 
خاصة وحصرية، والتي تأتي 
مكملة بخدمة عالية اجلودة 
وموقع إستراتيجي في قلب 
مدينة الكويــت بالقرب من 
أكبر وأفخم مراكز التسوق 
واخلدمة اخلمس النجوم التي 

ال تضاهى«.


