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العالــم، الفتــا إلــى أن العمــل 
بالبخور أمر مميز يحتاج إلى دقة 

وعناية.
ومن لبنان تشارك مصممة 
االكسســوارات واألحجــار 
الكريمة ماغي بارود بمجموعة 
متميزة من تصاميمها، حيث 
تعتبر المرأة الكويتية ذواقة، 
كما أن تفكيرها متقارب مع 
المرأة اللبنانية وكذلك ذوقها، 
مشيدة بتنظيم المعرض الذي 
يتميز برقيــه، الفتة إلى أن 
المرأة العربية تختلف بذوقها 
عن المرأة األوروبية في اقتناء 
االكسســوارات واألحجــار 

الكريمة وتعرف أهميتها.
أثاث وإكسسوارات

ويشارك «كان زمان» لألثاث 
واالكسســوارات المنزلية في 
المعرض، حيــث أكد صاحبه 
محمد البرجــس أن المعرض 
فرصة جيدة إلبراز نوعية األثاث 
واالكسسوارات الفرنسية التي 
يقدمها والتي تتميز بالجودة 
والمتانة والذوق الرفيع، الفتا 
إلى أن محله يحتوي على األثاث 
واالكسســوارات الكالسيكية 

والمودرن.

من التصاميم الفريدة وغير 
املتكررة.

عطور وبخور

أحـــــــد املشــاركـيـــــــــن 
عبداللطيــف الــوزان من محل 
«عــود جــود» والــذي يختص 
بالعطــورات والبخور، حتدث 
عن تواجده في املعرض كفرصة 
لعرض املنتجــات التي يقدمها 
وخاصــة مــن العــود الفاخــر 
والبخــور مــن مختلــف دول 

السلس اخلفيف على البشرة 
واملقاوم للحساسية وامللوثات 
التي ميكن أن تؤثر سلبيا على 
مزاجنا، واســتخدمنا األلوان 
الطبيعيــة التي تبعــث فينا 
الشــعور بالراحــة واألمــان 
النفســي. وقالــت: تعودنا أن 
نبحــث عــن حلــول صعبــة 
حتى جند «الراحة النفسية»، 
لكنها موجودة هنا واآلن وفي 
تفاصيل يومنا، هنا نهتم بكل 

ما يعزز صحتك النفسية.

إلى أنها تستهدف التميز سواء 
من حيث املنتج أو التقدمي.

منصة «هنا»

الشــيخة  هــذا وتشــارك 
ماجــدة الصبــاح مبجموعــة 
مــن التصاميم يعــود ريعها 
الــى منصة «هنا» التي تعنى 
بالعالجات النفسية بعيدا عن 
األدوية، وتتميز املجموعة التي 
تقدمها بالرقي واألناقة واأللوان 

الهادئة.

مجوهــرات  صاحــب 
«قردالــة» ضاري النفيســي 
لفــت إلــى أن املشــاركة في 
املعرض تأتي بهدف التواجد 
في مكان واحــد مع عدد من 
املنتجات األخرى ذات الذوق 
الرفيــع واملتميــز، مشــيرا 
إلى أن البوتيــك اخلاص به 
يشارك مبجموعات متنوعة 
مــن املجوهــرات ملصممــني 
كويتيني ومن خارج الكويت 
وتركز على االستعمال اليومي 

وقالــت الشــيخة ماجــدة 
الصبــاح، إن املجموعة تأتي 
here by houna حتت عنــوان

راحتك في لبسك، حيث اكتشفنا 
من خــالل بحثنــا وعملنا ان 
املالبس التي نلبسها والقماش 
الذي يحيط بأجسادنا لفترة 
طويلة من يومنا لهما أثر كبير 
على شعورنا بالراحة والعافية 

النفسية.
وأضافــت: صممنــا لكــم 
مالبس مصنوعة من القماش 

فرصة للتالقي والترويج لهذه 
املنتجات املتنوعة ما بني املالبس 
والعطورات واألحجار الكرمية 
واملجوهــرات. بدورها، قالت 
هناء جعفر إحــدى املنظمات 
إنه يتم تنظيم املعرض للمرة 
الثانية بتوسع وشمولية أكثر، 
حيــث اقتصر في املرة األولى 

على السجاد واملجوهرات.
وأضافــت ان مثــل هــذه 
املعارض تتميز بأنها مفتوحة 
األجواء وليست مغلقة، مشيرة 

دارين العلي

جمــع معــرض «غولــدن 
ديزي» الــذي افتتح أمس في 
مجمع «ديزاين ديستركت» في 
الشــويخ لفيفا من املصممني 
احملليــني والعــرب املميزيــن 
لعــرض أجمــل تصميمــات 
واملجوهــــــرات  املالبـــــس 
واألحجار الكرمية والســجاد 

واالكسسوارات املنزلية.
ومتيز املعرض الذي يستمر 
ملــدة ٣ أيــام ابتــداء من أمس 
بأجوائه املفتوحة القائمة على 
عرض املنتجات بأسلوب راق 
يسمح لزوار املعرض باالطالع 
علــى مختلــف املنتوجــات 

واملعروضات.
وقالــت إحــدى منظمــات 
املعــرض آالء كايــد إن الهدف 
من املعرض هو جمع نخبة من 
املوهوبني في مجاالت مختلفة 
ســواء في تصميــم األزياء أو 
املجوهــرات واالكسســوارات 
واألثاث املنزلي إلبراز مواهبهم 
ومعروضاتهــم حتت ســقف 
واحد. ولفتــت إلى وجود ٢٨

مشاركا ومشاركة من الكويت 
وخارجها، مشيرة إلى أنه يعد 

أميرة بهبهاني

جناح يعرض اإلكسسوارات املنزلية

«غولدن ديزي» جمع نخبة من مصممي األزياء واملجوهرات واألحجار الكرمية
معرض متكامل مت افتتاحه أمس ويستمر على مدى ٣ أيام في «ديزاين ديستركت» في الشويخ

محمد البرجس في جناح «كان زمان» عبداللطيف الوزان يستعرض مجموعة من البخور الفاخرة آالء كايدجانب من املعروضات

(قاسم باشا)  من معروضات الشيخة ماجدة الصباح 

رمي نـاس: مـزج األلـوان وتركيبهـا أمـر صعـب للبعـض إال أنـه في احلقيقـة متعـة وحياةمنظمـات املعـرض: هدفنا جمـع نخبة مـن املوهوبني حتت سـقف واحد بأسـلوب متميز

مشغوالت من مجوهرات «قردالة»ضاري النفيسيماغي بارود

ملشاهدة الڤيديو

إطالق مهرجان املنتجات الوطنية في «تعاونية الفنطاس»
محمد راتب

صــرح رئيــس مجلس 
الفنطــاس  إدارة جمعيــة 
التعاونية يوسف احلقان 
بأن اجلمعية قامت بإطالق 
مهرجان املنتجات الوطنية 
في منطقة الفنطاس برعاية 

وزارة الشؤون االجتماعية 
والتنمية املجتمعية، واحتاد 
التعاونيــة  اجلمعيــات 
االستهالكـيـــــة، وذلـــــك 
دعمــا للمنتجــات احمللية 
واملزارع الكويتي، وتعريفا 
للمواطنني واملقيمني بجودة 
األصناف وتنوعها تشجيعا 

لهم على الشراء.
افتتــاح  وقــد حضــر 
املهرجان إلى جانب رئيس 
مجلس اإلدارة كل من نائب 
رئيس مجلس اإلدارة فهد 
العجمي، وأمني الصندوق 
ورئيس جلنة املشــتريات 
عبــداهللا خالــد الغريــب، 

وأمني السر صباح عايض 
العتيبــي، ورئيــس جلنة 
الشؤون االجتماعية قتيبة 

البديح.
وذكــر أن املعرض ضم 
مجموعــة مــن املنتجــات 
التي وفرتها بعض املزارع 
واملنتجني احملليني، مؤكدا 

استمرار مثل هذه الفعاليات 
خلدمــة املنتــج الوطنــي، 
ومبينا أن مشاركة اجلمعية 
في املعــرض جاءت بهدف 
دعم املنتج احمللي الذي أثبت 
جودته ومنافســته القوية 
في السوق، وحظي بإقبال 

املستهلك الكويتي.

يوسف احلقان خالل انطالق املهرجان


