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دار  تشــتهر  دبــي: 
الراقيــة  املجوهــرات 
الفرنســية فان كليف 
آربلز بإبداعاتها  أند 
وهــي  الســاحرة 
تفتخر باإلعالن عن 
أول معرض للتراث 
تنظمه في الشــرق 

بعنــوان  األوســط 
كنوز وأساطير. وهذا 

املعرض الذي ينظم بني 
١٠ و3١ أكتوبر ٢٠١٩ في 
البوتيــك اجلديد بدبي 
بــالزا، يســلط  أوبــرا 
الضــوء علــى اخلبــرة 

والبراعة احلرفية للدار 
مــن خــالل أكثــر مــن 5٠ 

كنــزا مــن املجوهــرات الراقية 
واالبتكارات الثمينة. يغطي معرض 

كنوز وأساطير فترة متتد إلى أكثر 
من قرن سطعت خاللها إبداعات 
عديــدة تراوحــت بــني القطع 
الثمينة واإلبداعات االستثنائية 
عند الطلب فأسرت خاللها الدار 

الدولي  أبرز شخصيات املجتمع 
بحســها االبتــكاري وأحجارهــا 

االستثنائية وعاملها الساحر.
ملوك وملكات، أمراء وأميرات، املهراجا 

واملهرانــي والعديــد من أبرز شــخصيات 
املجتمــع األرســتقراطي كانــوا مــن أعظم 
ســفراء عصرهم، حيث اختاروا تصاميم 

جديدة ميزت فترات القرن العشــرين 
مــن اآلرت ديكو وصــوال إلى مصادر 
الوحي الشرقية في السبعينيات مرورا 

بحب الطبيعة املستمر. كل إبداع من 
املجموعة املعروضة تعود جذوره 
إلى أحد األساطير الالمعة ويخبر 

قصــــة تاريخية مثيــرة لالهتمام 
تعكس تطـــور الـــدار وأسلوبها الفريد عبــر 
الزمن وعالقاتهـــا مــــع مختلـــف العائـــالت 

املالكـــة.
وفي هذه املناسبة، صرح أليساندرو 

مافي، املديــر التنفيذي لفان كليف 
أند آربلز الشرق األوسط والهند 

قائال: »إن عالم فان كليف أند 
آربلز هو عالم مليء بالسحر 
والتعجب ومجموعة التراث 
هــذه تستكشــف تاريخ 
أعــرق ســالالت  إحــدى 
املجوهــرات خــالل فترة 
تفــوق القرن مــن الزمن 
لتذكر بحقبة مليئة بامللوك 

والسحر والرقي«.
مــن جهته، قال فنســان 

ميــالن، املؤلف الشــهير 
لكنــوز وأســاطير - 
فان كليــف أند آربلز 
»كانــت  معلقــا: 
جتربــة ال تنســى 
حيــث ســعيت إلى 
استكشاف أكثر من 
قرن مــن الزمان في 
تاريخ إحــدى أعرق 
ســالالت املجوهــرات 
الباريسية آلخذ القارئ 
في رحلة تاريخية مليئة 
اخلاطفــة  باإلبداعــات 
لألنفاس والشــخصيات 
املميزة من مختلف أنحاء 

العالم. 
وكل فصل من كتاب كنوز 
وأســاطير يدرس بدقة متناهية 
التراث الفاتــن واملتميز لكل من تلك 
الشخصيات واإلبداعات اخلاصة بها 
التي ترتبط ببعضها البعض بخيط 
ذهبي وبحب للفن اخلالب الذي تقدمه 
دار فان كليف أند آربلز«. أما »مصادر 
وحي الدار« فهن كن يلهمن بأذواقهن 
األنيقة وأسلوبهن املتميزة. امللكة نازلي 
من مصر، مهراني بارودا، دوقة وندسور، 
األميرة ليليان من بلجيكا، األميرة غريس 
من موناكو: جميعهن بطالت لهذا املعرض املبهر 

واملليء بالغموض بعض الشيء. 
ويفتح معرض كنوز وأســاطير أبوابه وينزع 
األقفال عن الصناديق لينفض الغبار عن حكايات 
األفراد واألحجار اخلالبة واالســتثنائية التي 
عهدوا بها إلى أســياد احلرفة لدى فان كليف 
أند آربلز. وهذه اإلبداعات الرائعة التي تصور 
منط العيش الباريسي بامتياز، يتم جمعها 

للمرة األولى في دبي. 
إنها مغمورة بالغموض غير أن كل قطعة 
منها تخبر قصتها الشــخصية 
فترســم صــورة خالبة وفية 

للنساء اللواتي ارتدينها.

مجموعة فان كليف أند آربلز
من رمــوز البــالط امللكي 
وصوال إلى جنوم هوليوود، 
قدمت الدار إبداعات أسطورية 
من املجوهــرات على مّر العقود. 
فمعرض كنوز وأساطير لفان كليف 
أند آربلــز مليء بالقصــص اخليالية 
املبهجة واألسرار الفاتنة التي ستستمر 

بأسر األذهان وإلهامها.
 وال شك أن هذه املجموعة الراقية من أكثر 
من 5٠ إبداعا تعرض مجموعة من الذكريات 
الثمينة اخلاصـــــة بأساطير دار فان كليف 

أند آربلز.

مجموعة فوزية السلطان الصحية تعلن عن انطالق 
السباق اخليري RunKuwait للسنة التاسعة

يســر مجموعــة فوزيــة 
السلطان الصحية، املنظمة غير 
الربحية متعددة التخصصات، 
اإلعالن عــن انطالق ســباق 
RunKuwait اخليري للســنة 
التاســعة لهذا العام. ويقوم 
RunKuwait بدعــوة جميــع 
السباق واملتسابقني  أصدقاء 
املهتمني باملشاركة بالتسجيل 
للمســاهمة  الســباق  فــي 
واملساعدة في تقدمي الرعاية 
الصحية الالزمة لألطفال ذوي 
االحتياجات اخلاصة، وسيقام 

السباق يوم ٢3 نوفمبر. 
 RunKuwait ويعد ســباق
تســعى  خيريــة  مبــادرة 
لتعزيز الوعي وحشد الدعم 
املــادي للمســاهمة في تقدمي 
ســبل الرعاية لألطفال ذوي 
االحتياجــات اخلاصة. ومنذ 
الســباق  عــام ٢٠١3، عمــل 
على تســخير جميع رســوم 
التســجيل لدعم عالج أطفال 
ذوي االحتياجات اخلاصة في 
مركز تقييــم وتأهيل الطفل 
التخصصــي وغيــر الربحي 
التابع ملجموعة فوزية السلطان 

الراعيــة لهذا الســباق ومنها 
جريدة األنباء وجريدة الراي 
وجريــدة السياســة وكويت 
تاميــز وأراب تاميز ومجالت 
بازار وذا تــوك والهدف، إلى 
جانب تلفزيون الراي ومدونة 

.M٢R ٢٤8 وشركةam
ملعرفــة املزيد عن مبادرة 
RunKuwait اخليرية وكيفية 
تقدمي الدعم املستمر والتسجيل 
للمشاركة في السباق، يرجى 
 RunKuwait@ متابعة حساب

على انستغرام وفيسبوك.

حلشد الدعم لألطفال ذوي االحتياجات اخلاصة في مركز تقييم وتأهيل األطفال

جلميع أفراد العائلة واألصدقاء 
الذين سينضمون إلى احلدث 

ليهتفوا للمتسابقني. 
وفي هذا الســياق، تشكر 
إدارة مجموعة فوزية السلطان 
الصحية كل من ســاند ودعم 
وآمن بهذا السباق اخليري من 
الرعــاة انطالقا من الشــريك 
املؤســس شــركة أجيليتــي، 
الراعي الذهبي إنترســبورت 
ومكتب ASAR الرويح وشركاه، 
والراعي الفضي شركة إيكويت، 
وصوال إلى اجلهات اإلعالمية 

الصحية. ولقد ساهمت بنجاح 
املشــاركات التي وصلت إلى 
أكثر ٢٩٠٠ مشارك في سباق 
العــام املاضي في تقدمي أكثر 
من ١٠٠٠ جلسة عالج لألطفال. 
ويعد سباق RunKuwait حدثا 
رياضيــا ومرحا يدعو جميع 
أفراد العائلة للمشــاركة في 
مسافتي الســباق، 5 كم و١٠ 
كم. وستتضمن قرية السباق 
العديد من أنشــطة التحمية 
الرياضية وأنشــطة لألطفال 
باإلضافة إلى أنشطة مسلية 

قمة األجواء االحتفالية األملانية مبناسبة
مهرجان »أكتوبرفست« في »هيلتون الكويت«

يحتفــل منتجــع هيلتون 
الكويت هــذا العــام بفعالية 
املهرجــان  »أكتوبرفســت«، 
التقليدي األملاني األشهر عامليا 
والذي يقام ســنويا في شهر 
أكتوبر. ومبناســبة االحتفال 
تزيــن تــراس »بالــم كورت« 
املميــز بزينــة مســتمدة من 
تقليد االحتفال األملاني العريق، 
وتخلل املهرجان موسيقى هادئة 
وأجواء احتفالية مبهجة، في 
حني تألق احلضور من العائالت 
واألصدقاء بالزي التقليدي الذي 
يشتهر به مهرجان أكتوبرفست. 
وطوال أيام املهرجان، مت تقدمي 
مجموعة رائعــة من األطباق 
األملانية الشــهية من محطات 

الــذي نظمتــه إدارة املنتجع 
وأتــاح فرصا للفــوز بجوائز 
قيمة تراوحت بني عطل نهاية 
األسبوع في هيلتون الكويت 
وقسائم لالســتمتاع بتناول 

الطعام في مطاعــم املنتجع. 
بهذه املناسبة قال املدير العام 
ملنتجــع هيلتــون الكويــت 
زيــاد طنطاوي: »يســعدنا 
االحتفال مبناســبات عاملية 
مثــل أكتوبرفســت برفقــة 
املجتمع احمللي، والذي يجمع 
بــني األشــخاص والثقافات 
املختلفة معا. وهذا هو العام 
السادس على التوالي الذي 
نحتفل فيه باملهرجان الذي 
يحظى بشــعبية كبيرة بني 
اجلالية األوروبية التي تعيش 
في الكويت. ونتطلع لرؤية 
الضيوف وهم يســتمتعون 
باملهرجان األملاني التقليدي 

بأسلوب حقيقي«.

الطهي احلي، التي كانت جاهزة 
لتقدمي ألذ األصناف كمعجنات 
البريتــزل إلى جانب أصناف 
النقانق وألذ املشروبات املميزة. 
كما شارك الضيوف في السحب 

لولو هايبر ماركت تهنئ فائزي »العودة إلى املدرسة«

كنوز وأساطير لـ »فان كليف أند آربلز«

أقامت لولو هايبر ماركت، 
سلسلة متاجر هايبر ماركت 
الرائدة في املنطقة، بالتعاون 
مع التطبيق التعليمي بايجو 
حفل توزيع اجلوائز لتكرمي 
الفائزين املشاركني في حملة 

»العودة إلى املدرسة«.
وقدمت اإلدارة العليا في 
لولــو هايبر ماركت الكويت 
باإلضافــة إلــى بايجــو أمل 
كايذري رئيسة مبيعات في 
التطبيــق التعليمي بايجو، 
للفائزين العشرة احملظوظني 
جوائز بقيمة ١٠٠٠ دينار لكل 
منهم، مببلغ إجمالي قدره ١٠ 

آالف دينار.
وقدم العرض الترويجي 
إلــى املدرســة«،  »العــودة 
الــذي أقيم في الفترة ما بني 
٢١ أغســطس و١٠ سبتمبر، 
للمتسوقني كوبونا مقابل كل 
مشتريات بقيمة ١٠ دنانير مت 
إجراؤها فــي أي من متاجر 
لولو هايبــر ماركت، والتي 
ســمحت لهم باملشــاركة في 
الســحب احملظــوظ، ثــم مت 
اختيار ١٠ فائزين محظوظني 
مــن خالل الســحب فــي ١6 
ســبتمبر املاضي في وزارة 
التجارة وبحضور املشرفني 

على الوزارة.
ويعــد ترويــج »العودة 
إلى املدرسة« من لولو هايبر 
ماركت جزءا من جهود العالمة 
التجارية للوفاء باســتمرار 
املســتهلكني  مبتطلبــات 
للحصول على منتجات عالية 
اجلودة وبأسعار تنافسية، 
وفي الوقت نفسه تزويدهم 
بفرصة االستفادة من جوائز 
رائعة، مما يعمل أيضا على 
جعل التسوق في لولو هايبر 
ماركت جتربة مثيرة جلميع 

أفراد العائلة.

أكثر من 100 عام من املجوهرات الفاخرة تعرض للمرة األولى في الشرق األوسط

تسليم أحد الفائزين جائزته

لقطة تذكارية مع الفائزين بجوائز حملة »العودة إلى املدرسة« في »لولو هايبر ماركت« 

فائزة بحملة »العودة إلى املدرسة« تتسلم جائزتها

وجائزة ألحد األطفال من »لولو هايبر ماركت«

»العون املباشر« تستمر بتطوير التعليم في أفريقيا
العــون  رؤيــة  تنطلــق 
املباشر في محاربة اجلهل في 
افريقيا إميانا منها بأن العلم 
يصنــع التغيير احلقيقي في 
املجتمعات املهمشة، وبالتوعية 
والتعلم يصنع اإلنسان املؤثر 
واملنتج الــذي يكون عطاؤه 
سهما في التنمية املستدامة.

صــرح بذلــك د.عبــداهلل 
الســميط مدير عــام جمعية 
العــون املباشــر، الــذي أكــد 
فــي  اجلمعيــة  اســتمرار 
تخصيص ٤٠% من ميزانيتها 
للتعليــم، وهــو مــا آمــن به 
مؤســس اجلمعيــة الراحــل 
د.عبدالرحمن السميط، رحمه 
اهلل، عندما قال »لو استقبلت 

مــن أمــري ما اســتدبرت في 
افريقيا ما استثمرت في افريقيا 
إال في التعليم«. وأكد السميط 
أن االهتمــام بالتعليم يتمثل 
في اســتمرار العون املباشر 

باالطالع على التجارب الرائدة 
واالستفادة منها في التحسني 
املستمر للعملية التعليمية في 
٢8١ مدرسة أنشأتها اجلمعية 
وتباشر إدارتها بنفسها، هذه 

املنشــآت التعليمية تستفيد 
ســنويا من ١6 ألــف برنامج 
تعليمي موجه خلدمة الطالب 
والطالبات. وأضاف السميط 
أن العون املباشر نفذت خالل 
الشهر ١7٢ مشروعا تعليميا 
فــي ١7 دولــة أفريقيــة، بني 
دورات مهنية وبرامج حتفيز 
املتفوقني، أنشــطة  الطلبــة 
طالبية ومهارات حياتية،وختم 
د.السميط تصريحه بالتأكيد 
على أن هذه اجلهود ما كانت 
لتنجح لوال دعم الكويت بكل 
مؤسســاتها للعمل اخليري، 
وحــب أهل الكويــت للعطاء 
الذي أصبح السمة األميز لهم 

بني الشعوب.


