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منتجات ترضي جميع األذواق

حمد قلم بشار السالم

حدائق منزلية جميلة

الفنانة التشكيلية شيماء اشكناني

«جاردينيا».. نخبة من شركات األثاث واحلدائق حتت سقف واحد

آالء خليفة

وسط مشاركة وحضور 
كبيــر، انطلــق صباح أمس 
معــرض «جاردينيــا» فــي 
«هومز مول» والذي يستمر 
حتى ٥ نوفمبر من الســاعة 
١٠ صباحا وحتى ١٠ مســاء 
بتنظيم مكتب كيان للتصميم 
املعماري وحمد قلم و«هومز 
مول» وفكرة وتصميم املصمم 
املعماري بشار السالم، حيث 
يعد املعرض جتربة جديدة 
الكويــت  وألول مــرة فــي 
بوجــود حديقــة داخليــة 
جمعــت نخبة من املصممني 
والعالمات التجارية اخلاصة 
باالثاث اخلارجي واحلدائق 
واالكسســوارات املنزليــة 

والكافيهات واملطاعم.
وفي البداية، قال املصمم 
املعماري صاحب مكتب كيان 
للتصميــم العقــاري وفكرة 
جاردينيا بشــار الســالم لـ 
«األنباء»: بعد جائحة كورونا 
باجللســات  االهتمــام  زاد 
اخلارجية واحلدائق للمنازل، 
مما خلق لدينا فكرة تنظيم 
معرض يجمع ما يزيد على ٧٠

جهة من املصممني واملوردين 
والشركات اخلاصة باألثاث 
الداخلي واخلارجي واحلدائق 

حتت سقف واحد. 
وأضاف الســالم ان لديه 
فكــرة تتمثــل فــي خــروج 
املعــرض من النطاق احمللي 
ليتم تنظيمه على مســتوى 
دول اخلليج العربي بشــكل 

بالرسامني والفنون التشكيلية.
وأشــار قلــم الــى تقدمي 
دورات تدريبية في التصميم 
الداخلي خالل أيام املعرض 
مــن  العديــد  ومشــاركة 
املطاعــم والكافيهات، معربا 
عن فخــره وســعادته بهذا 
الكــم الهائــل والكثيــف من 
اجلمهــور الذيــن حرصــوا 
علــى حضــور املعرض منذ 
اليوم األول لالفتتاح، داعيا 
اجلميع حلضــور املعرض، 
معربا عن فخره باملشاركات 
املعــرض  فــي  الكويتيــة 
واالبداعات واالبتكارات في 
مختلــف املجاالت، الفتا الى 
ان «جاردينيــا» يقــام ألول 
مرة وهناك فكرة الن يتنظم 
ســنويا الســيما بعد ردود 
األفعال اإليجابية حول الفكرة 

االخشاب الداخلية واخلارجية 
وكل ما يخص اخلشــب من 
ارضيات وحوائط، معربا عن 
سعاتهم للمشاركة في معرض 
جاردينيا الذي أتاح الفرصة 
لاللتقاء بالشركات األخرى 
وبزوار املعرض من اجلمهور 
العــام للتعريف بالشــركة 

واخلدمات التي تقدمها. 
مــن جهتهــا، أوضحــت 
الداخليــة فاطمة  املصممــة 
تشــارك  انهــا  الصديقــي 
فــي «جاردينيــا» لعــرض 
اخلدمات التي تقدمها شركتهم 
ولقــاء اجلمهــور والتعرف 
علــى الشــركات واخلبرات 
واملصممني اآلخرين املشاركني 
في املعرض، مؤكدة حرصهم 
الدائم على املشاركة في مثل 
تلك املعارض، داعية اجلميع 

وحسن التنظيم. 
الفنانة  بدورهــا، قالــت 
التشكيلية شيماء أشكناني 
لـ «األنباء» انها تشــارك في 
املعرض بنحــو ٣١ عمال و٧

اضاءات عبارة عن مجموعة 
لوحــات واضاءات وحروف 
مبســاحات لونية، مشــيدة 
بحسن تنظيم املعرض، داعية 
اجلميــع حلضــور املعرض 
املســتمر حتــى ٥ نوفمبر، 
موضحة ان لديها العديد من 
املعارض التي ستشارك بها 

خالل الفترة املقبلة.
من ناحيته، أوضح نائب 
املدير التنفيذي في شــركة 
«وود بيكــر» ماجد العيدي 
وهي احدى الشركات املشاركة 
الشــركة  ان  املعــرض  فــي 
متخصصــة في ديكــورات 

املعــرض  الــى  للحضــور 
واالســتفادة مــن اخلدمات 
واخلصومــات املقدمة خالل 

أيام املعرض.
وفي السياق ذاته، أعربت 
مــرمي الكنــدري مــن محــل 
بــذرة للزهــور والنباتــات 
عن ســعادتها للمشاركة في 
املعرض وااللتقاء بالشركات 
األخرى واجلمهور، موضحة 
انهم يقدمون خصومات خالل 

أيام املعرض.
وأشادت البلوجر هنادي 
بورحمــة بحســن تنظيــم 
املعرض واجلهات املشاركة 
الكثيــر  اضافــت  والتــي 
فيمــا  الســيما  للحضــور 
يخص عالم األثاث والتصميم 
الداخلي والديكورات وتنسيق 

احلدائق.

السالم لـ «األنباء»: املعرض يقام ألول مرة في الكويت.. و٨ دورات تدريبية مجانية يقدمها متخصصون حتى ٥ نوفمبر

(زين عالم) أثاث منزلي في املعرض 

مرمي الكندري وشيماء البلوشي

موســمي، داعيــا اجلميــع 
حلضور املعرض واالستفادة 
من الدورات التدريبية املقدمة 
بشكل مجاني واخلصومات 
كذلك التــي توفرها اجلهات 

املشاركة.
مــن جانبــه، ذكر صاحب 
شــركة قلم للدعاية واالعالن 
حمــد قلــم فــي تصريــح لـ 
«األنباء» ان الشركة من ضمن 
املنظمني لـ «جاردينيا»، الفتا 
الى ان املعــرض يتضمن كل 
ما يخص عالــم األثاث حتت 
سقف واحد مبشاركة نخبة من 
الشركات واملصممني والعالمات 
التجارية واملوردين، مبينا انه 
يضم اثاثا خارجيا ومصممني 
داخليني واكسسوارات منزلية 
وحدائق وزهــورا فضال عن 
«بوثــات» خاصــة  وجــود 

شيماء أشكناني: أشارك في معرض جاردينيا بـ ٣١ عمًال و٧ إضاءات.. والتنظيم متميزحمد قلم: املعرض يتضمن كل ما يخص عالم األثاث مبشاركة نخبة من الشركات واملصممني 

ملشاهدة الڤيديو

«زكاة اجلهراء» تدعو ملساعدة 
األسر املتعففة داخل الكويت

دعا مدير زكاة اجلهراء 
البرامج  التابعــة لقطــاع 
واملشاريع بجمعية النجاة 
اخليرية محمد السعيدي 
املتبرعــني للمســاهمة في 
مشروع «مســاعدة األسر 
املتعففــة» داخل الكويت. 
وبني أن الفئات املستهدفة 
هي ضعاف الدخل، واألرامل، 
واملرضــى،  واملعاقــون، 
وأصحاب احلاجة. وأضاف: 
نقوم من خالل املشــروع 
املادية،  بتقدمي املساعدات 

والغذائية، وسداد اإليجارات ملئات األسر احملتاجة سنويًا، 
ونحرص قبل صرف املساعدة على دراسة احلاالت املتقدمة 
دراسة وافية والتأكد من كافة املستندات واألوراق الثبوتية، 
الفتا إلى أن املساهمة في املشروع متاحة بأي مبلغ جتود به 
نفس املتبرع. وبني السعيدي أن التبرع يكون عبر االتصال 
على ٩٧٢٨٦٦٩٨ أو زيارة املقر مبنطقة اجلهراء خلف محطة 

بنزين املضخة بجانب املخبز اآللي.

محمد السعيدي

«املهندسني» اختتمت فعاليات «أكتوبر  وردي»
اختـتـمـــت جـمـعـيـــة 
فعالياتهــا  املهندســني 
التوعوية مبرض سرطان 
الثــدي فــي شــهر أكتوبر 
املاضي والتي كانت على مدار 
الشهر وحتت شعار «أكتوبر 
وردي». عضو مجلس اإلدارة
الـجـاســـر  د.م. شـــروق 
قالت: لقد ســعدنا باهتمام 
وتواجدهــن  املهندســات 
لالستفادة من احملاضرات 
القيمــة التي قدمها األطباء 
ممثلــو  واالستشــاريون 
االخوة في اجلمعية الطبية، 
مضيفــة أننــا نقــوم بهذه 
الفعاليــات ســنويا إميانا 
منا بضرورة جتسيد دورنا 
املجتمعــي وخدمــة ليــس 
املهندســات فقط بل املرأة 
عموما في املجتمع الكويتي.

وأشارت اجلاسر إلى أن 
فعاليات هذا الشــهر كانت 

وســبل العــالج والتجميل 
فــي احلــاالت املتأخــرة، 
ود.محمد عبدالرضا الزنكي 
ألقى محاضرة عن «سرطان 
الغــدة الدرقيــة» وتنــاول 

فيها الوظائــف الذي تقوم 
بهــا الغدة الدرقية وســبل 
الوقايــة وحمايتهــا مــن 
ومحاضــرة  أخطــار،  أي 
الرحــم»  «ســرطان عنــق 
التي قدمتها البروفيســور 
د. بيداء السنان استشارية 
ومســالك  ووالدة  نســاء 
بولية نســائية وجراحات 
الترميمية، حيث  احلوض 
مت مناقشة أسباب سرطان 
عنق الرحم وكيفية الوقاية 
منه مع املهندسات، مضيفة 
أن احملاضرة األخيرة كانت 
مع استشاري أمراض اجلهاز 
الهضمي والكبد واملناظير 
االستشاري د.محمد عبداهللا 
شــهاب بعنــوان ســرطان 
القولون، حيث متت مناقشة 
أســباب حــدوث ســرطان 
القولــون وطــرق العــالج 

والوقاية منه.

الذاتي لســرطان الثدي من 
قبل االستشــارية د. مرمي 
إبراهيم الشطي. وذكرت أننا 
استفدنا كثيرا من النصائح 
واإلرشــادات التــي قدمهــا 

ممثلــو اجلمعيــة الطبية، 
حيث قــدم د.حمد ســعود 
البرجس استشاري جراحات 
أمراض الثدي محاضرة عن 
ســرطان الثــدي وأخطاره 

د.محمد الزنكي يتوسط املهندسات

غنية مبواضيعها وتضمنت 
رئيســية  محاضــرات   ٤
باإلضافة إلى اللقاء املباشر 
مع االختصاصيني وتدريب 
املهندســات علــى الفحص 


