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»بيضون«: عطر »جنتل فلويدتي« انعكاس إبداعي لـ »ميزون«
يوسف غامن

ألنها تبحث عــن األفضل 
دائما أطلقت شركة »بيضون« 
عطــري »جنتــل فلويدتــي« 
اجلديدين واللذين ابتكرتهما 
أنامــل »ميــزون فرانســيس 
كارديجــان، وذلــك فــي حفل 
مميز أقيم في »بلومنغديليز« 
في مول 36٠، بحضور جميل 
بيضون وعمر بيضون وجورج 
مطــر، وكوكبة من اإلعالميني 
وجمــع مــن عشــاق العطور 
املميزة والباحثني عن كل جديد 

ورائع في عالم العطور.
وبصفته مراقبا متحمســا 
املجتمــع  حــركات  يتابــع 
وتطوراته، يقدم فرانســيس 
كارديجــان صــورة تعكــس 
العصر الذي يعيش فيه، وذلك 
عبــر حكايات يرويها لكم من 

خالل شذا عطوره الرائعة. 
وقال مارك تشايا في بداية 
العــرض: يأتي عطــر »جنتل 
فلويدتــي« ليكــون مبنزلــة 
إجابته على األسئلة املعاصرة 
املطروحة بشأن هوية النوع 
االجتماعــي، فكلمــة »جنتل« 
وحتمل في طياتها معنى الدماثة 
والكــرم، هي الكلمــة املنتقاة 
لتعطــي انطبــاع احلميميــة 
وحب اخليــر باعتبارها أحد 
القيم األساسية لعطور ميزون 
فرانسيس كارديجان. وأما كلمة 
»فلويدتي« فتعني»التدفق«، 
وهي ألننا جميعا منلك حرية 
التعبير عن شخصيتنا دون 

األريج بتركيبة عطرية محيرة. 
مع »جنتــل فلويدتي«، جنده 
يطلق العنان لعطرين جديدين 
يســتمد كل منهمــا مــن عالم 
عطــري مختلــف عــن اآلخر 
فــي تباين تام )أحدها يعطي 
انطبــاع اخلشــب والزيــوت 
العطرية، واآلخر يعطي انطباع 
املسك واللمســات الشرقية(، 
ولكــن من خــالل االنتقاء من 
نفس قائمة املكونات والذهاب 
بعيدا ليتجاوز مفهوم العطر 

هويات النوع االجتماعي.

رقة وتوازن 
ومن أجل التمييز بصورة 
مرئيــة بني هذيــن العطرين، 
مت إعطــاء دور خــاص للون 
املســتخدم فــي كتابة االســم 
وغطاء زجاجة العطر، وكذلك 
التوازن بني األحرف، فاللون 
الفضي ليميز انطباع األخشاب 
العطرية، حيث يظهر احلرف 
األول بارزا في الشق األول على 

 gentle »لعطر »جنتل فلويدتي
Fluidity )الذهبي(، نكتشف شذا 
بذور الكزبرة، وجرعة مضاعفة 
من املسك والفانيليا، ويعطي 
الشــذا الذهري احلــار لبذور 
الكزبــرة، متاما مثل املســك، 
االنطبــاع األثيــري والعبــق 

العطري املمتد.
 وفي االنطباعات األساسية، 
جند نهم الفانيليا وطمأنينة 
التناغــم الــذي ينبعــث منها 
يعززه تأثير أخشــاب العنبر 
وجميعهــا يكشــف صــورة 
متألقة مليئــة بالبهجة. وفي 
 Gentle »عطر »جنتل فلويدتي
fluidity )الفضي(، جتد جوزة 
الطيب وأخشــاب العنبر هي 
الطابــع املهيمن الــذي يطلق 
تأثيرا ميتلئ باحليوية ويبعث 
على الراحة. أما عن عبق ثمار 
العرعر فهو يقودك إلى انطباع 
تصاعــدي، بالــغ احليويــة، 
وأريــج فــواح، يشــبه متاما 
 ،»Gin Frappé« تأثير مشروب

النسائي، والذكوري، واحملايد، 
وعندما يضاعف جرعة بعض 
املكونات، جنده يقلل من جرعة 
غيرهــا مــن املكونــات وذلك 
كله ألن الشــذا العطري، مثل 
غيره من األشياء التي حترك 
مــا بداخلنــا، يتعلق أساســا 
بالتوازن والتأثيرات املتنوعة، 
فلم يعد األمــر مجرد انطباع 
ذكــوري وأنثــوي، إمنــا هي 
الشخصية واحلس، وهنا جتد 
»جنتــل فلويدتي« بني جميع 

 ،»Gentle fluidity« هذا النحو
بينما اللــون الذهبي ليعطي 

عبير املسك الشرقي.
وتظــل التركيبة العطرية 
هــي املوضــوع الكبير، وذلك 
ألن كارديجان عنما يستدعي 
عطرا جديدا يتبع هذه القاعدة 
الذهبية: فقط استخدام املكونات 
الضرورية ذات اجلودة الفائقة 
لتنقل الفكرة املطلوب وتثير 

اإلحساس املقصود.

تلمس أريج العطر
وأضــاف تشــايا: إن عدد 
املكونــات يبلــغ 4٩ عنصــرا 
استخدمها كارديجان في ابتكار 
تركيبة هذين العطرين، وكان 
يريد تســليط الضوء على 6 
مكونــات تشــكل الصــورة 
العطرية للعطرين املتباينني: 
عبــق ثمــر العرعــر، وجوز 
الطيب، وبذور الكزبرة، واملسك، 
العنبر، والفانيليا.  وأخشاب 
وفي انطباع السخاء واالحتواء 

ومتوازن مع اللمسات اجلافة، 
والعطرية املعتدلة، واحلارة 
الطيــب. وتكشــف  جلــوزة 
االنطباعات األساسية سمات 
أخشــاب العنبر مــن عذوبة، 

واحتواء، وقوة، وواقعية. 

مواهب مبدعة
ميــزون  نشــأة  ومنــذ 
فرانســيس كارديجــان، فــي 
فرانســيس  عمــل   ،٢٠٠٩
كارديجــان ومــارك تشــايا، 
الرئيــس التنفيــذي، بشــكل 
وثيق من أجل تطوير الشركة 
وتعزيز توجهها الفني العام. 
ورغم أن معظم مجاالت اخلبرة 
كانت متواجدة داخل املؤسسة، 
أحيانــا كان يتم االســتعانة 
باملواهــب اخلارجيــة اللذين 
يتناغم إبداعهم وحســهم مع 

إبداع وحس ميزون.
واحتفــاء بإطــالق هذين 
العطرين اجلديدين، مت إنتاج 
فلم ثالثــي األبعاد من إخراج 
 Hugo Arcier هوجــو أرســير
يصــور مكتــب فرانســيس 
كارديجــان، إذ يــدأب الفنان 
الرقمي أرسير على عرض أو 
احتــواء اجلانبني االفتراضي 

والواقعي في آن واحد.
العطــران متاحان  وهذان 
بيضــون  لــدى  للجمهــور 
احلمراء، مول األڤنيوز، املرحلة 
الثالثة، مول البيرق، العقيلة، 
بلومينغديلــز )مــول 36٠(، 
هارفي نيكلــز، مول األڤنيوز 

املرحلة الثالثة.

عطران ابتكرهما فرانسيس كارديجان كحكاية يرويها من خالل شذا عطوره الرائعة

جورج مطر وجميل بيضون وعمر بيضون في مقدمة احلضور

من إبداعات ميزون فرانسيس كارديجانالعطر اجلديد من ميزون فرانسيس كارديجان

مارك تشايا متوسطاً عمر بيضون وجميل بيضون فرانسيس كارديجان ومارك تشايا

اخلضوع إلــى إمالءات، متاما 
كحريــة إبــداع ميــزون التي 
ليــس لها حــدود. مضيفا إن 
»جنتــل فلويدتي« هو اســم 
العطريــن اجلديديــن اللذين 
أنتجهما صناع العطور داخل 
الشركة، إنه اسم واحد لهويتني 
متميزتني لــكل منهما أريجه 
اخلــاص واملتميز، إنه اســم 
واحد يتقاسمه منتجان تتألف 
الســمة املميزة لكل منهما من 
نفس املكونات. وعندما يسأل 
فرانسيس كارديجان عن الوقت 
الذي يستغرقه من أجل ابتكار 
عطــر جديد، عــادة ما يجيب 
بعدد السنوات التي قضاها منذ 
بداية مشواره املهني، خمسة 
وعشرون عاما. وذلك ألنه على 
مدار خمسة وعشرين عاما كان 
العطرية  يصوغ االنطباعات 
ويسلط الضوء على جوانبها 

املرئية وغير املرئية.
ومرة أخرى نرى فرانسيس 
كارديجان يربك قواعد صناعة 

)قاسم باشا(عطرا »جنتل فلويدتي« من »ميزون فرانسيس كارديجان« لدى »بيضون« عمر بيضون ومارك تشايا يقطعان كيكة حفل إطالق عطر »جنتل فلويدتي«  العطر اجلديد

»صناعات الغامن« شريك ملتقى دسمان في »كولورادو«
احتفلت بأعياد الكويت الوطنية مع مئات املبتعثني في الواليات املتحدة

لقطة جماعية للرعاة والضيوف مع القنصل الكويتي فيصل الهولي

شاركت صناعات الغامن، 
إحــدى أكبر الشــركات في 
املنطقــة، برعايــة »ملتقى 
دســمان« الذي نظمه احتاد 
الكويتيــني- فرع  الطلبــة 
الواليات األميركية املتحدة 
وذلك تزامنا مع أعياد الكويت 
الوطنية. أقيــم امللتقى في 
مدينة كولورادو سبرينجز، 
وذلك بحضور قنصل الكويت 
في لوس أجنيليس الســيد 
الهولــي وامللحــق  فيصــل 
الثقافــي حســن الكنــدري 
وعدد من الشخصيات البارزة 
للمشــاركة فــي فعاليــات 

امللتقى.
شــركة  رعايــة  تأتــي 
صناعــات الغــامن للملتقى 
لتؤكد اهتمام الشركة بتمكني 
جيل جديــد مــن القياديني 
الشــباب، ومشــاركتهم في 
االحتفال باألعياد الوطنية.

تعليــق حــول  وفــي   
رعاية الشركة لهذا امللتقى، 
صرحت هدير شالش مديرة 
الشــاملة فــي  االتصــاالت 
الشركة قائلة: »نحن سعداء 
باالحتفال بأعيادنا الوطنية 
مــع طلبتنــا املبتعثــني في 
الواليات األميركية املتحدة، 
خاصة من خالل هذا البرنامج 
التــي  احلافــل باألنشــطة 
تتطرق لعدة مواضيع تالمس 
الشباب. مشاركتنا  وجدان 

للشباب. وتخليدا لبطوالت 
أبنــاء الكويت خــالل فترة 
الغــزو العراقــي الغاشــم، 
تضمن امللتقى حديثا لبطل 
املقاومــة الكويتــي محمــد 
الفجــي، حيث حتــدث عن 
العديد من التفاصيل الهامة 
واألحــداث التــي وقعت في 
تلك الفترة املهمة من تاريخ 
الكويت احلديث، الذي يعد 
أهم حدث في تاريخ الكويت 
احلديث، والذي لم يعاصره 

جيل الطلبة. 
كمــا تضمــن البرنامــج 
ندوات عن عدة مواضيع مبا 
في ذلــك ندوة عن الرياضة 
الكويتيــة وذلك مبشــاركة 
العب منتخب الكويت الدولي 

السابق النجم سعد احلوطي، 
والالعب السابق وليد علي، 
وأمــني ســر نــادي العربي 
فؤاد املزيدي. باإلضافة إلى 
ذلك، تضمن البرنامج حلقة 
نقاشــية عــن الرقابة على 
الكتب واإلعالم في الكويت 
شــارك فيها كل من د.غدير 
أســيري والفنــان الكويتي 
محمد شرف، باإلضافة إلى 
ندوة عن ريادة األعمال في 
ظل األوضــاع االقتصادية، 
وذلــك مبشــاركة رئيــس 
اجلمعيــة  إدارة  مجلــس 
للمشــروعات  الكويتيــة 
الصغيرة واملتوسطة داود 
معرفي والباحث في الشؤون 
االقتصادية عبداهلل السلوم.

هدير شالش من »صناعات الغامن« مع ممثلي احتاد الطلبة في الواليات املتحدة

نابعــة من إمياننــا بأهمية 
االستثمار خللق جيل جديد 
من الشــباب الذين سيكون 
لهم حتما دور أساســي في 

بناء مستقبل أفضل«.
إلــى احللقات  باإلضافة 
النقاشية، اشــتمل برنامج 
امللتقى على عدد من األنشطة 
واملســابقات  الترفيهيــة 
للطلبــة، والتــي شــاركت 
الغامن من خاللها  صناعات 
عــن طريق تقــدمي عدد من 

اجلوائز القيمة للفائزين.
كما اشتمل البرنامج الذي 
استمر على مدار يومني عددا 
مــن األنشــطة والفعاليات 
التــي تتمحور حول العديد 
من املواضيــع ذات األهمية 

»KIB« يشارك »ذوي اإلعاقة« االحتفاالت الوطنية
في إطار مبادراته اخلاصة 
االجتماعيــة  باملســؤولية 
وضمن حرصه على املشاركة 
الوطنيــة  فــي املناســبات 
البــارزة، قام بنــك الكويت 
برعايــة   »KIB« الدولــي 
االحتفاليــات الوطنية التي 
قامت بتنظيمها الهيئة العامة 
لشئون ذوي اإلعاقة مؤخرا 
مبناسبة اليوم الوطني ويوم 
التحريــر فــي مجمــع دور 
التابع  الرعايــة االجتماعية 
لوزارة الشؤون االجتماعية 
والعمل. وقد حضر الفعالية 
أكثر من ٢٠٠ شخص من ذوي 
اإلعاقة، إلى جانب الضيوف 

املدعوين من دور الرعاية.

يحرص دومــا على التفاعل 
مع كافة شرائح املجتمع في 
جميع املناســبات الوطنية، 
وعلى رأسها احتفاالت الكويت 
بذكرى اليوم الوطني ويوم 
التحرير، ولذلك يعتز البنك 
بصورة خاصة باالحتفال بأهم 
احملطات في تاريخ الكويت مع 
شريحة ذوي اإلعاقة، والتي 
تعد شــريحة مهمة جدا في 
املجتمع الكويتي. مشيرا إلى 
أن هذه الشريحة لها نصيب 
خاص ضمــن برنامج البنك 
 »KIB« املجتمعي، حيــث إن
يســعى دائمــا إلــى تعزيز 
التواصل معهــم، إميانا منه 
بأنهم يشكلون جزءا ال يتجزأ 

من مجتمعنا ويلعبون دورا 
فعاال في بناء مستقبلنا.

 »KIB« وأضاف ناجيا: ان
يلتزم دائما باملشــاركة في 
االجتماعيــة  الفعاليــات 
والتطوعيــة واإلنســانية 
التي تقام إلحياء هذه الذكرى 
العزيــزة على قلوب جميع 
أهل الكويت، وذلك انطالقا 
مــن حرصه علــى أن يكون 
دائمــا في مقدمــة املبادرين 
للمساهمة في اجناح األحداث 
واملناســبات الهامــة التــي 
جتمــع كل من فــي الكويت 
من مواطنني ومقيمني وزوار 
حتت مظلة احلب واالنتماء 

لهذه األرض الطيبة.

نواف ناجيا

وفي هذا السياق، صرح 
مديــر أول وحدة االتصاالت 
املؤسســي في البنك، نواف 
 »KIB« ان  قائــال:  ناجيــا، 

»جميرا شاطئ املسيلة«..أمسيات مميزة للضيوف
يقــدم فنــدق ومنتجــع 
جميــرا شــاطئ املســيلة، 
الوجهــة الفندقيــة األكثــر 
فخامة في الكويت، أسبوعا 
خاصا مــن التراث والثقافة 
املكسيكية، وذلك بالتعاون 
مع الســفارة املكسيكية في 
الكويت خالل الفترة املمتدة 
من ١١ إلى ١5 مارس، ليتيح 
لزواره فرصة تذوق أشهى 
األطباق املكسيكية العريقة 
املوســيقى  أنغــام  علــى 
والرقصات التراثية احلية. 
كما يوفر فرصة قضاء أجمل 
األوقات على وقع املوسيقى 
الشــعبية املكســيكية فــي 
غاردن كافيــه، الذي يحفل 
بديكور وزينة مستوحاه من 

التراث املكسيكي.
وسيحظى ضيوف الفندق 
بفرصة االســتمتاع بأجواء 
املكسيك احلقيقية ملا ستقدمه 
فرقة املارياتشي من أحلان 
ورقصات مكسيكية تقليدية 
مبهجة أيام ١١، ١٢ و١4 مارس، 
بينما سيقدم »غاردن كافيه« 
بوفيهــا مكســيكيا طيلــة 
هــذه األيــام يضــم محطة 
للتاكــو وتشــكيلة كبيــرة 

اجلمعة ١5 مارس، كما ميكن 
لألطفال املشاركة بالعديد من 
األنشطة احليوية املعدة لهم 

في الهواء الطلق.
الســياق،  هــذا  وفــي 
قــال مديــر إدارة املبيعــات 
والتســويق، جــورج عكر: 
»يسعدنا التعاون مع السفارة 
املكسيكية للسنة اخلامسة 
علــى التوالي، واســتضافة 
فرقة املارياتشي مرة أخرى 
عروضهــا  أجمــل  لتقــدم 

الترفيهيــة، ليحظى زوارنا 
بســهرات ال تنســى وسط 

أجواء ساحرة«.
تعد املارياتشي من أمناط 
املوسيقى الشعبية، وترجع 
أصولها إلى املناطق الريفية 

في وسط غرب املكسيك.
ومنذ بدايتهــا في القرن 
التاسع عشر ومرورا بسلسلة 
التاريخيــة  مــن املراحــل 
الثقافية أصبحت املارياتشي 
رمزا قويا للهوية الوطنية.

على أنغام موسيقى املارياتشي املكسيكية

األسبوع املكسيكي

من الكوكتيالت املكســيكية 
والعاملية. وميكن لضيوفنا 
االســتمتاع مــع عائالتهــم 
واألصدقاء بأمسيات الشواء 
املكسيكية في الهواء الطلق 
بجانب املسبح يوم األربعاء 
١3 مارس. ولبدء عطلة نهاية 
األســبوع بطريقــة مميزة، 
الطهــاة  ســيحضر فريــق 
احملترف بوفيــه »برانش« 
يشمل مجموعة من األطباق 
املكســيكية األصيلــة يــوم 


