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معرضا اخلريف للعطور والساعات يخطفان األنظار 
وجناحاتهما جتاوزت اإلقليمية نحو العاملية

واصلــت شــركة معرض 
الكويت الدولــي رحلة التألق 
والنجــاح بني جنبــات أحدث 
ومرافقهــا  قاعاتهــا  وأكبــر 
احلديثــة املختلفــة من خالل 
ما حصدته معظم الشــركات 
التــي  والعارضــة  الراعيــة 
شــاركت مبعرضي »اخلريف 
للعطور« و»الساعات«، واللذين 
افتتحهما الشيخ منر فهد املالك 
الصبــاح، الوكيــل املســاعد 
لشــؤون املنظمــات الدوليــة 
والتجــارة اخلارجية ووكيل 
وزارة التجــارة والصناعــة 
الكويتيــة باإلنابة على ارض 
املعارض الدولية مبشرف خالل 
الفتــرة من ٢5 أكتوبر املاضي 
واســتمرت العروض حتى 4 

نوفمبر اجلاري.
وبهذا الصدد، اكد عبدالرحمن 
النصــار الرئيــس التنفيــذي 
لشركة معرض الكويت الدولي 
أن هذين املعرضني يعدان احدى 
أهــم الفعاليــات والتظاهرات 
التي تشهدها البالد في قطاع 
العطور والســاعات، مشــددا 
علــى ان معرض العطور بات 
ايقونة جناحنا ليصبح من اهم 
العالمات التجارية الراســخة 
باألذهان على مــر األجيال، اذ 
حترص الشركة على إقامتهما 
واحتضــان فعالياتهما دوريا 
على أرض املعــارض الدولية 
مبشرف منذ أكثر من ٣ عقود 
لتقف شــاهدة على جناحهما 
املتواصل حتى أصبحا اليوم 

من أقدم وأكبر املعارض وأكثرها 
جماهيرية في الكويت واخلليج 
العربــي، ومنطقــة الشــرق 
األوسط، متجاوزين دول شمال 
افريقيا بأسرها، ليصل صيتهما 
الى القارة األوروبية ومنها الى 
العاملية ليحظيا بلقب املعرض 

األكبر في العالم بال منازع.
وأشار النصار الى أن حجم 
إقبال املشاركني على املعرضني 
قد فاق التوقعات وجتاوز حجم 
املســاحات املخصصــة لهما، 
خاصة بعــد أن مت تخصيص 
الصالة )6( بشكل كامل لرعاة 
معرض العطور فقط، ملواكبة 
الطلبــات املتزايــدة تلبيــة 
الحتياجات عمالئنا الكرام من 
الرعاة بشكل خاص، وتنظيما 
لسياسة احلجوزات للمعارض 
احلالية واملســتقبلية، وعليه 
جلأنا التخاذ خيارات وحلول 
جديدة أخرى بالتوسع األفقي 
وإضافــة قاعتــني خارجيتني 

متنقلتــني واحدة للمشــاهير 
5B، وأخرى B٧ مبساحة ٢٠٠٠ 
متر مربع لكل منهما الى جانب 
قاعاتنا الثابتة 5 و6 و8 وذلك 
الستيعاب الشركات العارضة 
اجلديــدة، ليتجــاوز مجموع 
املســاحة املخصصــة لقاعات 
هذيــن املعرضني الـــ ٣5 ألف 
متر مربع، السيما أن القاعة ٧ 
تخضــع حاليا ألعمال تطوير 
وحتديث فــي البنية التحتية 
لتأخذ مكانها املميز مستقبال 
كقاعة خاصة واعدة جدا كقاعة 

فندقية متكاملة اخلدمات.
وكان الالفــت في معرض 
هــذا املوســم انــه قــد حظي 
برعايــات أكثر من أي موســم 
آخر، حيث بلغت الرعايات بهذه 
الدورة ذروتها بشكل ملحوظ 
جتاوزت فيــه 6٠ جهة راعية 
متخصصة يتقدمهــم 6 رعاة 
بالتينيني على رأســهم شركة 
أمل الكويت للبخور والعطور، 
ودار الطيب، وأطياب السعيد، 
عبدالصمــد  أوالد  وشــركة 
القرشي، وبيت املسك للعطور، 
وعطــورات العبــد احملســن، 
وفي حني استطاعت أكثر من 
٣٠٠ شــركة - ممثلــة لوكالء 
مصانــع ومؤسســات محلية 
وإقليمية ودولية متخصصة 
فــي العطور ومســتحضرات 
التجميل والساعات من أصحاب 
املاركات التجارية العاملية - ان 
حتصد نتائج إيجابية مبهرة في 
حجم مبيعاتها في اليوم األول 

وبقية أيام املعرض من خالل 
تنافسها لتقدمي نخبة من أرقى 
نفائــس منتجاتها من الطيب 
والعطور والبخور والساعات 
واكسسواراتها، كان هناك تواجد 
الفت الســتديوهات التصوير 
االحترافــي والتي دخلت على 
خط املهنة بقوة فارضة نفسها 
فــي عالم جديد وســوق واعد 
لتجد لهــا منطلقا ومتنفســا 
لها القتناص عمالء جدد بهذا 

املعرض.
وعن قطاع الساعات، قال: ان 
املعرض يستقطب من ٧5 إلى 
8٠% تقريبا من وكالء الساعات 
بالكويت بتشكيلة عاملية، حيث 
يحظــى مبشــاركات عديــدة 
لشركات كبرى ميثلون مجموعة 
من الــوكالء املتخصصني في 
قطاع الســاعات ألشهر وأرقى 

املاركات العاملية واحلصرية.
ولفت إلى أن القاعة ٧ تشهد 
حاليا استمرار أعمال التطوير 
وتخضع ألعمال التحديث في 
البنية التحتية لتأخذ مكانها 
املميز مستقبال كقاعة خاصة 
واعدة جدا بتحويلها إلى قاعة 
فندقيــة متكاملــة اخلدمــات، 
ولتحــوز أعلى درجات الرضا 
مــن عمالئهــا، واالرتقــاء بها 
للوصول إلى مصاف املعايير 
العاملية املقدمة لعمالء النخبة، 
الستقبال الفعاليات واملناسبات 
الكبــرى اخلاصة والتي تليق 
بأكبر املناسبات اخلاصة ضمن 

.)V.VIP( فئة الـ

عبدالرحمن النصار

»شوبارد« تطلق إصدارًا محدودًا من ساعة 
»Time of the Desert«

الدورة  مبناســبة انطالق 
األولى من شــوبارد كالسيك 
رالي - دبي عــام ٢٠١٧، الذي 
أقيم في دولة اإلمارات العربية 
املتحــدة يومي ١٠-١١ نوفمبر 
تطلــق شــوبارد  اجلــاري، 
بالتعاون مع شركائها في شركة 
أحمد صديقي وأوالده ســاعة 
 L.U.C Time Traveler One -(
Time of the Desert(. مت إنتاج 
هذه الســاعة بإصدار محدود 
يضم ٢٠ ساعة فقط مع ميناء 
ســاحر بلون رمال الصحراء 
يستحضر إلى األذهان صورة 
الكثبان الرملية الذهبية التي 
تتألــق فــي شــمس اإلمارات 
العربيــة املتحدة. تعتبر هذه 
النهائية  الســاعة بلمســاتها 
غنــى  ال  أداة  االســتثنائية 
عنها للرجال اإلماراتيني الذي 

يسافرون في أنحاء العالم. 
شــوبارد،  دار  وتقــدم 
بالتعاون مع شركائها في شركة 
أحمد صديقي وأوالده، الدورة 
األولى من »شوبارد كالسيك 
رالــي - دبي«. متتد فعاليات 
السباق التنافسية على مدى 
يومني، حيث ستنطلق الفرق 
الثالثون املشاركة بسياراتهم 
الكالسيكية من إمارة دبي لتمر 
عبر بعض مــن أروع املناظر 
الطبيعيــة وأكثرهــا ســحرا 
في طرقــات اإلمارات العربية 
املتحــدة وجبالها وصحرائها 

الذهبية.
ميثــل ســباق شــوبارد 
للسيارات الكالسيكية في دبي 
اختبارا صعبا ملهارات املالحة 
والتوقيت، ويتيح للمتسابقني 
املتقديــن باحلمــاس الفرصة 
لتحــدي قدراتهم فــي القيادة 

والتسابق. 
يبدأ الســباق انطالقا من 
برج خليفة الذي يجسد أبرز 
املعالم الرمزية في إمارة دبي 
متجها نحو اإلمارات الشمالية 
مرورا بالشارقة وعجمان وأم 

القيوين ورأس اخليمة. تتبع 
خريطة السباق مسارا مختلفا 
ومليئا بالتحدي في كل يوم، 
فتتعرج عبر أراضي اإلمارات 
العربية املتحدة حيث يشكل 
جبال حتا وجيس املشــهدين 
األساسيني في الصورة الكلية 
ملسار السباق.  وسيشارك كارل 
- فريدريك شوفوليه، الرئيس 
الشــريك فــي دار شــوبارد، 
في هذا الســباق، الســيما أنه 
متسابق ماهر وشغوف باقتناء 
السيارات الكالسيكية، يرافقه 
متسابق الفورموال ١ األسطوري 

جاكي إكس. 

األداة المثالية 
 L.U.C Time( صممت ساعة
 Traveler One - Time of the
Desert( بغية تسهيل أسلوب 
حياة املسافرين ملسافات طويلة 

الذيــن يحتاجون للبقاء على 
تواصل مع عدة مناطق زمنية. 
ففي أي حلظة تكفي حملة واحدة 
لهذه التحفة التقنية األصيلة 
ملعرفة الوقت في أي مكان حول 

العالم. 
تتوافــر ســاعة املعصــم 
هــذه بإصدار من الســتانلس 
ستيل مع ميناء بلون الرمال 
الذهبية مع مسحات من اللون 
البنــي ونواقــل تســتحضر 
الهوية اإلماراتية االستثنائية 
واملتميزة ممزوجة بلمسة من 
الترف. تفي جميع إصداراتها 
باملعاييــر الرفيعــة ملجموعة 
ساعات )L.U.C( من شوبارد، 
الســيما من حيث التميز في 
النهائية،  اآلليــة واللمســات 
باإلضافــة إلــى هالــة األناقة 
التي حتيط بها لتناسب السادة 
الذواقني بشــكل عام ورحالة 

»نقعة الكوت« تستضيف طالب املدارس
 في رحالت ميدانية تعليمية

تستضيف »نقعة الكوت«، 
وهي جزء من »الكوت« - أكبر 
واجهة بحرية للتسوق والترفيه 
في الكويت، فعاليات »يوم مع 
صياد« لطالب املدارس الذين 
تتــراوح أعمارهم بــني 8 و١٢ 
ســنة، وذلك بهــدف تثقيفهم 
حول التراث الكويتي في صيد 
األسماك ضمن أجواء تعليمية 

تفاعلية ال تخلو من املرح.
وتعــد فعاليــات »يوم مع 
صياد«، والتي تقام أسبوعيا كل 
يوم ثالثاء ابتداء من ١٠ أكتوبر 
إلى ٣١ أكتوبر، جزءا من جهود 
»الكــوت« املتواصلــة بتقدمي 
جتــارب تعليميــة وتثقيفية 
فريدة مــن نوعهــا للمجتمع 
احمللــي والهــدف منهــا إعادة 
إحياء التــراث وتاريخ الصيد 
الكويتي العريــق في األجيال 
الواعدة. هذه الرحلة امليدانية 
في »نقعة الكوت« تساعد طالب 
املدارس على التعرف على تراث 
صيد األسماك واإلبحار بالسفن 
الشراعية الكويتية التقليدية 
بأســلوب فريــد ال ينســى. 
وستشارك في هذا النشاط كل 
من املدرســة الهندية الدولية، 
ومدرسة الفحيحيل اإلجنليزية، 

واملدرسة األميركية املتحدة.
وأخذت الرحلــة امليدانية 
طالب املدارس في جتربة حياة 
الصيادين الكاملة من رصيف 
صيد األسماك إلى البحر، وصوال 
إلى سوق السمك وتقدمي رحلة 
تعليمية ال مثيل لها عن تاريخ 
الكويت الغني بصيد األسماك. 
وبداية، مت استقبال الطالب في 
ديوانية صيادي األسماك، تبعها 
عرض عن تاريخ صيد األسماك 
في الكويــت وأهميته للتراث 
الكويتي، وعن األنواع املختلفة 
للســفن التقليديــة واملعدات 
املســتخدمة، فضال عن شرح 
حول املالبــس التقليدية التي 
ارتداهــا الصيــادون. وتخلل 
العــرض جولــة في الســفن 
التقليدية، حيث اكتسب الطالب 

خاللها فكرة أوضح عن حياة 
الصياديــن من أعماق البحار، 
وأدوارهم على السفينة، وعن 
األساليب املختلفة املستخدمة 

للصيد قدميا وحاضرا.
وحظــي الطــالب بفرصة 
التجول في سوق السمك، حيث 
تعرفوا على أنواع مختلفة من 
األسماك، وطرق الصيد واملعدات 
املعتمدة لكل نوع من السمك. 
كمــا مت تنظيــم مــزاد وهمي 
خصوصا لطالب املدارس، ما 
أتــاح لهم الفرصــة في عيش 
جتربة مثيرة وفريد من نوعها.

وتعد »نقعة الكوت« إحدى 
املناطق النادرة في الكويت التي 
حافظــت على أصالتهــا التي 
حترك مشاعر الفخر بالتراث 
الكويتــي، ابتداء من الســفن 

الشراعية التقليدية، ووصوال 
إلــى أســاليب صيد األســماك 
وآليات التجارة املتنوعة. وحتى 
يومنا هــذا، يخرج الصيادون 
إلى البحر ويعودون بصيدهم 
لبيعهــا في املــزاد العلني من 
الســاعة 8:٠٠ صباحا وحتى 
الســاعة 4:٠٠ مساء. حافظت 
»الكوت« على هذه التقاليد على 
مر الســنني، ومــا زالت تلعب 
دورا رئيسيا في تثقيف أطفال 
وشباب اليوم عن تاريخهم من 
خالل تسليط الضوء على تاريخ 
الدولة، وإعادة وصل األجيال 

القادمة إلى جذورها.
يتضمــن مشــروع الكوت 
جتــارب مميــزة فــي مجالي 
التجزئة والترفيه على شاطئ 
خالب ميتد على مسافة ١.6 كم، 

يشمل الكوت مول الذي يقدم 
مجموعة متنوعة من العالمات 
التجارية العاملية، باإلضافة إلى 
التجارب الست املتنوعة وهي 
سوق الكوت - املركز االجتماعي 
لسكان جنوب الكويت املتميز 
بنوافيــره وإطالالتــه الرائعة 
علــى البحر، ومرســى الكوت 
- الــذي يضــم مرافق بحرية 
متميزة ويستوعب أكثر من ١5٠ 
قاربا، ونقعة الكوت الذي يعد 
رصيفا يزاول فيه الصيادون 
التقليديون أعمالهم التجارية، 
وفندق »روتانا« من فئة اخلمس 
جنوم، وســاحل الكوت الذي 
يوفر مكانــا مثاليا ملمارســة 
التماريــن الرياضية واملشــي 
واالسترخاء ضمن اطاللة جميلة 

على اخلليج العربي.

»البروتيجيز« تطلق برنامج »إشتا« 
صرحت الرئيس التنفيذي 
ملنظمة البروتيجيز ورئيس 
برنامج »إشتا« إميان الرشيد 
بــأن برنامــج إشــتا املزمعة 
إقامته في يناير القادم لعام 
٢٠١8 فــي الكويــت ســيركز 
وبشــكل أساسي على تهيئة 
الشــباب الكويتــي والعربي 
ذهنيــا وســلوكيا من خالل 
جتارب ديناميكية ومغامرات 
ومحاضرات تفاعلية حتتوي 
علــى شــتى أنــواع املعرفة 
والتفكر مما يجعل املشــارك 
فــي البرنامج دائــم التحدي 

مع نفسه. 
الرشــيد أيضــا  ولفتــت 
الــى أن برنامــج إشــتا يعد 

النسخة املصغرة من برنامج 
البروتيجيز مبدة أقصر مع 
احملافظة علــى كمية وقيمة 
املعلومــات واخلبــرات التي 

ســيتلقاها املشاركون خالل 
رحلتهم القصيرة، ويجب أن 
تتراوح أعمار املتقدمني بني ١5 

عاما وما فوق.
أن  الرشــيد  وأضافــت 
برنامــج إشــتا يعتبــر نقلة 
جديــدة فــي عمليــة إيصال 
ونقــل املعلومــات وذلك عن 
طريق اســتغالل أماكن غير 
معتــادة إللقــاء احملاضرات 
على أيدي مرشدين ومعلمني 
على مستوى عال من الكفاءة 
وسيكون تركيزه في الكويت 

ويتخلله عنصر املفاجأة. 
الرشــيد بأن  واختتمــت 
برنامج إشتا سيعزز فرصة 
املشــاركني فيه لقبولهم في 

اجليــل الثامــن مــن برنامج 
وســيمدهم  البروتيجيــز 
باخللفيــة األساســية عــن 
برنامج البروتيجيز املزمعة 

إقامته في صيف ٢٠١8. 
اجلدير بالذكر أن برنامج 
إشــتا هو آخــر مــا طرحته 
منظمة البروتيجيز من برامج 
وقــد ســبق للمنظمــة طرح 
برامج على مستوى عاملي مثل 
برنامج سمول توبيغ، برنامج 
نبض لتعزيز الثروة الوطنية، 
البروتيجيــز  وبرنامــج 
الصيفــي. وميكــن للراغبني 
في االلتحاق بالبرنامج تقدمي 
طلبات التسجيل عبر املوقع: 

www.theproteges.org

إميان الرشيد

»النصر« يفتتح أبوابه من جديد في أسواق القرين
أعلــن النصــر الرياضي 
إعادة افتتــاح فرعه اجلديد 
والكائن فــي منطقة القرين 
امــس األحد بعد اشــهر من 
حتديــث الديكــور وأعمــال 
الصيانــة لتجربــة تســوق 
استثنائية. ويعد هذا الفرع من 
اكبر الفروع مساحة، حيث انه 
مقسم إلى عدة أجزاء تزيد من 
متعة التسوق لرواد النصر، 
ويشــمل فــي أجزائه قســم 
األزياء الرجالية، النســائية 
ومالبس األطفــال باإلضافة 
الى قســم األحذية مبختلف 
أنواعها، ناهيك عن األدوات 

الرياضية ومستلزماتها. 
إدارة تســويق  كمــا أن 
مجموعة النصر صرحت بأنه 
مت توزيع األقســام املذكورة 
بحيث يتواجد كل ما يتعلق 
بآخر صيحات املوضة حتت 

ســقف واحــد باإلضافة الى 
جودة النصر املعهودة. وقد 
متحــورت ألوان هذه األزياء 
حول املوسم اجلديد بألوانها 
وأقمشتها لتأتي بالدفء عند 
الفصل اجلديد. وأما األجهزة 
الرياضية فهي أحد الثوابت 
التي تعطي العميل الســعر 

األفضل باجلودة األفضل على 
مدار العــام.  ويبقى النصر 
األبــرز للتســوق  العنــوان 
اجلــودة  حيــث  العائلــي 
القليلة تكتمالن  واألســعار 
مع آخــر صيحــات املوضة 
العاملية لتقدم للعميل جتربة 
تســوق مميزة.  اكثر من ٣5 

عاما ترسم تاريخ النصر الذي 
يتواجــد في جميــع مناطق 
إلى عدد  الكويت باإلضافــة 
كبير من بلدان اخلليج العربي 
نذكر منها البحرين واململكة 
الســعودية وعمان  العربية 
باإلضافة إلى باكستان ومصر، 
وقريبا في القارة األسترالية.

هوم سنتر تقدم أحدث تشكيلة 
ألثاث اجللسات اخلارجية

اجللــوس  وقــت  حــان 
باحلديقة واستنشاق النسيم 
املنعــش، وتزامنــا مــع هــذا 
املوســم كشــفت هوم سنتر 
عن تشكيلتها اجلديدة ألثاث 
اجللسات اخلارجية واحلدائق، 
آخذة بعــني االعتبــار تباين 
األذواق وامليزانيــات بجميع 
متاجر املنطقة. تقدم املجموعة 
تشكيلة كبيرة ومتنوعة من 
األثاث واالكسسوارات املنزلية، 
كوحدات األرائك وأطقم السفرة، 
والتــي مت اســتخدام خامات 
عالية اجلودة في تصنيعها، 
والتــي تنوعت بني اخلشــب 
الصلب، واخلوص الصناعي، 
باإلضافة إلى املدرج بتفاصيل 
خزفية متنح التشكيلة متانة 
ومقاومة إضافية للمياه وأشعة 

الشمس.
وإلــى جانب قطــع األثاث 
العمليــة، تقــدم هوم ســنتر 

مجموعــة من قطــع الديكور 
التصاميــم  ذات  الفاخــرة 
املعاصرة، كالنوافير، والنباتات 
واملصبوغــة،  الصناعيــة 
إلــى  والســجاد، باإلضافــة 
الفوانيس، واملعطرات، ووسائد 
التزيني والتي تضيف ملسات 
جمالية تغير الشكل اخلالب.

ولكي تنعم بأقصى درجات 
الراحــة، عمدت هوم ســنتر 
على توفير تشــكيلة وفيرة 
ومتكاملــة مــن مســتلزمات 
اجللســات اخلارجيــة بــدءا 
الفخــم، وحتى  األثــاث  مــن 
الزينة الصغيرة، حتى  قطع 
يتسنى لك إيجاد كل ما يلزمك 

في مكان واحد، لقضاء أوقات 
رائعة تناسب روعة األجواء 
اخلارجية. وستتوافر التشكيلة 
في جميع متاجر هوم سنتر 
املوجودة في الري، الشويخ، 
مجمع األڤنيوز، مدينة الكويت، 
الفحيحيل وسما مول املوجود 

في الفنطاس.

العصر احلديث بشكل خاص.

قراءة واضحة 
 L.U.C Time( تعمل ساعة
 Traveler One - Time of the
Desert( فــي طبقــات متحدة 
املركز. ويشير عقرب مركزي 
بشكل متحفظ للتاريخ، بينما 
يحيط به مسار دائري يساعد 
في قراءة الســاعات والدقائق 
فــي املنطقــة الزمنية احمللية 
ويطوف على هذه املسار عقارب 
على شكل سيف مدبب، وهو 
النموذجي للساعات  الشــكل 
ضمن مجموعة )L.U.C( وميكن 
التحكم بهذه العقارب بواسطة 
التاج املوجود عند الساعة ٢. 
وعند االنتقال خطوة أخرى 
إلى خارج مسار هذه الدائرة جند 
حلقة كبيــرة حتمل ترقيمات 
٢4 ســاعة تعمــل بالتوافــق 
مع قرص يحمل أســماء املدن 
املرجعيــة التي متثل املناطق 
الزمنية الرئيسية البالغ عددها 
٢4 منطقة زمنية. وما أن تتم 
مزامنتها مع التوقيت احمللي 
بواســطة التاج املوجود عند 
الساعة 4 لن تكون هناك حاجة 

إلجراء أي تعديالت أخرى.

مجموعة من التناقضات األنيقة
 L.U.C Time( تتميز ساعة
 Traveler One - Time of the
Desert( بسوارها البني الداكن 
املصنوع من جلد التمســاح، 
بينما يبلغ قياس قطر علبتها 
باحلجــم  لتكــون  ملــم   4٢
املثالــي الذي يناســب مقاس 
أي معصــم. بينما لم تتجاوز 
سماكتها ١٢.٠9 ملم، ما يتيح 
انزالقها بسهولة حتت طرف 
ُكم القميــص. وأضفت عليها 
اللمســات النهائية املصقولة 
والالمعة هالة من التميز الذي 
أصبح ســمة أصيلة تشترك 
بهــا جميع ســاعات مجموعة 

.)L.U.C(

ألول مرة في الكويت


