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تتميز بقاعدة كبيرة من السيراميك تغطي منطقة أوسع

«باناسونيك» :أجهزة كي بالبخار جديدة للسوق الكويتي
أعلنت «باناسونيك» عن إطالقها مجموعة جديدة من أجهزة
الكي بالبخار في الكويت املصممة بصورة ذكية لتوفير أعلى
مستويات األداء وسهولة االستخدام ،وتتمتع مكاوي البخار
 JU700و U550و U400التي تنتمي
لسلسلة  Uاجلديدة بقاعدة كبيرة من
السيراميك تسمح للمستخدم بتغطية
منطقة كي أوســع بحركات أقل ،في
حني يضمن مقبضهــا ذو التصميم
املريح وسهل االستخدام وارتفاعها
املنخفض أقصى درجات الراحة أكثر
من أي وقت مضى.
وباإلضافة إلى عرضها املوســع،
تتميــز القاعــدة بشــكلها املنحنــي
وبحافتها الفريدة التي حتاكي شكل
حــرف  Uلتقدم جتربــة كي مريحة
وسلسة دون أي جهد يذكر ،كما أنها
تشــتمل على  27فتحة تتوزع على
طول احلافة ذات شكل حرف  Uمن
أجل توزيع البخار ،ويعتبر هذا األمر
مهما للغاية من أجل تنعيم األقمشة
وإزالة التجعدات ،وبفضل مقدمتها
الدقيقة ،تعتبــر الطرازات املتعددة
منها مبنزلة اخليار املثالي للوصول
إلى التجاعيد فــي أصعب املناطق،
األمــر الذي يجعل مــن الكي جتربة
ممتعة ال تتسم بالرتابة.
وإلى جانب هــذه امليزات ،زودت
أيضــا بنظام الدفعــة القوية للبخار
« ،»power shot steam systemويسمح
هذا االبتكار الذي طورته «باناسونيك»
لكميــات كبيرة من البخار املكثف أن
تختــرق األقمشــة بعمــق بحيــث ال
يتأثر قوامها وتفقد شكلها ،ويعتبر
نظام «الدفعة القويــة» أيضا مثاليا
إلزالــة الروائح العالقة في األقمشــة
صعبة الغسل كقطع املالبس احملبوكة
والبــدالت ،وتضيف خاصية «الرش
املصغر» املزيد من الفعالية والكفاءة
لعمليــة الكي ،في حني حتول خاصية «منع تقطر املاء» دون
تسرب املياه من فتحات البخار.
وتعتبر دورة احلياة الطويلة للمكواة أمرا مضمونا أيضا،

ليس فقط بسبب تصميمها املتني والقوي بل أيضا بفضل نظام
التنظيــف الذاتي الثالثي ،حيث حتول خاصية «منع تكون
الكالسيوم» دون تراكم الكالسيوم في خزان املياه ،في حني
يكون زر التنظيف الذاتي مســؤوال
عن التخلص من املياه الزائدة في ذات
احلجرة من أجل توفير خيار صيانة
فوري وخال من املتاعب ،وعالوة على
ذلك ،يساعد نظام «الدفعة القوية»
على إزالة املياه املتبقية والكالسيوم
بشكل كامل ،األمر الذي مينع انسداد
فتحات البخار.
وفي هذا الصدد ،قال مدير قســم
التســويق االســتهالكي لدى شركة
«باناسونيك» كيســوكي ناكاجاوا:
تتمتع جميع طرازات مكوى البخار
 JU700و U550و U400بذات جودة
التصنيــع اليابانيــة والكفاءة غير
املســبوقة التي ينتظرها املستخدم
من منتجات «باناسونيك» وال تتمتع
العديد من املكاوي البخارية بهذا القدر
من امليزات الذكية ،لذا ميكن لكم أن
تكونوا واثقني مــن حصولكم على
األفضل إطالقا مع سلسلة  Uاجلديدة.
وأضاف أن رضا العمالء هو أولوية
بالنســبة لنا في «بست اليوسفي»
لإللكترونيــات ،ونحــن فخــورون
أنه على مر الســنني ،متكنا من بناء
عالقات طويلة األمد مع عمالئنا من
خــال شــركاء مثــل «،»Panasonic
ومتحمسون لتضمني منتجاتنا في
مكواة البخار من «باناسونيك» ،حيث
ستســلط هذه االبتــكارات اجلديدة
الضوء على التزامنا بتقدمي منتجات
متميزة فقط ،ما سيحسن من حياة
األســر فــي الكويت ،كما قــال مدير
التسويق والعالقات العامة في شركة
عيسى حسني اليوسفي عمر مسوح.
تتوافر هذه االجهزة ،سلسلة U
اجلديدة من «باناسونيك» املصنوعة من احلديد البخاري في
الكويت في جميع معارض «بست اليوسفي» لإللكترونيات
وجميع املوزعني املعتمدين.

كلية بوكسهل نظمت ورشة

«بناء وتسويق العالمات التجارية» مبشاركة «»Ooredoo
استضافت كلية بوكسهل
الكويــت اخصائــي اول
توظيــف املوارد البشــرية
فــي شــركة  Ooredooطالل
بيدس ،حيث قدم ورشة عمل
لطالبات الكلية من قســمي
الدراسات االدارية والفنون
التطبيقية بعنوان «كيفية
بنــاء وتســويق العالمــة
التجارية».
وكانت ورشة العمل التي
نظمت في مســرح عيســى
الرفاعــي شــهدت حضــور
رئيــس قســم الدراســات
اإلدارية د.أرزو حراف ونيل
ريــكاردز مديــر الشــؤون
االكادميية وعدد من أعضاء
هيئة التدريس.
واستهل بيدس محاضرته
قائال :قفوانظرملاحولكمن
أدواتوأشياءكلهاتشترك
فيحملهالعالماتجتارية
تلتصق بحياتنــا وتغلفها
مــن كل جانــب ،وأصبــح
متلــك املنتجــات املرتبطة
بعالمــة جتاريــة معينــة
نظامحيــاةأكثرمنهغاية
وحاجةأساسية ،حيث عرف
الطالبات بالعالمةالتجارية
وكيفيتمبناؤها ،ومنيقف
وراء اختيارها ،تســميتها،

جانب من املشاركني في ورشة العمل

تصميمها أو احملافظة عليها
باالضافة الى تسويقها.
وفتحــت فــي نهايــة
احملاضــرة حلقــة نقاشــية
بادارة إخصائي اول اعالنات
في شــركة  Ooreedooناصر
العبــداهلل اســتمتع خاللها
الطالبــات باالجابــة عــن
اسئلتهن املتعلقة بالتسويق
عموما وكيفية تأثير االعالنات
على قوة العالمة التجارية،
وذكرت مســؤولة التسويق
في كلية بوكســهل الكويت
سونيا جمول أن عرض مثل

هذه املوضوعات يدعم توجه
الكلية فــي تأهيل الطالبات
لسوق العمل والذي يحظى
باهتمام كبير من إدارة الكلية
نحو تطوير مناهجها بشكل
مستمر لتتالءم مع كل ما هو
جديد في املجاالت األكادميية
ومع متطلبات سوق العمل،
علمــا بــأن هــذا النــوع من
احملاضرات يساعد الطالبات
على إثراء اجلانــب العملي
لديهن ونشكر بدورنا طالل
بيــدس وشــركة Ooreedoo
لتحفيزهن وإعطائهن ملسة

واقعية من سوق العمل.
يذكر أن كلية بوكســهل
الكويــت تســعى دائمــا
الســتضافة محاضريــن
متخصصــن فــي مجــاالت
مختلفة بهدف إثراء اجلانب
العملــي لــدى الطالبات من
خــال االحتــكاك والتفاعل
مع خبرات لها جتارب عملية
ثريــة وهــي ســباقة دائمــا
في مجــال املبــادرة لتأهيل
اخلريجات وتوثيق العالقات
بينها وبني جهات العمل مبا
يخدم التنمية في الكويت.

مجموعة فوزية السلطان الصحية تطلق مبادرة
للتوعية بأمراض التنكس العصبي  12اجلاري
تقــوم مجموعــة فوزية
الســلطان الصحية بتنظيم
فعالية مشــتركة مع مجمع
زهرة وآرت ستوديو كويت
وأكادمييــة لويــاك للفنون
األدائيــة «البا» بهدف نشــر
الوعي حول أمراض التنكس
العصبي وطرق تقدمي العالج
واخلدمــات للمرضــى فــي
الكويت.
وستقوم مجموعة فوزية
الســلطان بإطــاق مبادرة
رعايــة متكاملة متخصصة
للنظر فــي أمراض التنكس
العصبــي ،والــذي يشــمل
أمراضــا مثــل الزهاميــر
ومــرض التصلــب اجلانبي
« ،»ALSمــرض هنتنغتون
وباركنســون والشلل فوق
النووي التقدمي.
وفي هــذا الســياق ،قال
استشــاري أمــراض اجلهاز
العصبــي ورئيــس وحــدة
اجلهاز العصبي مبستشفى
العــدان د.مشــعل أبوامللح،
إن هناك العديد من األدوية
املســجلة فــي التجــارب
الســريرية التــي تهدف إلى
وقف تطور املرض.

وأضــاف أبوامللــح:
باإلضافــة إلــى اســتخدام
العقاقيــر للتخفيــف مــن
أعراض املرض ،فــإن إعادة
التأهيل العصبي أمر حاسم
وأحد األعمدة الرئيسية في
إدارة األمــراض ،من احلكمة
إلقــاء الضــوء علــى هــذه
األمــراض التي تؤثــر على
نوعية حياة املريض وأفراد
العائلة املقربني نفسيا.
وتنطلق املبادرة بقيادة
فريق مــن املتخصصني في
الرعاية الصحية مبجموعة
فوزية الســلطان الصحية،

وستقدم الدعم إلى األشخاص
املصابني وأفراد عائالتهم من
خالل ثالث خدمات رئيسية:
تنســيق الرعايــة والعالج
والتعليــم .مــن خــال هذه
املبادرة ،تســعى املجموعة
لتقــدمي منصــة معلومــات
شاملة خلدمة املرضى ومقدمي
الرعاية من خالل تزويدهم
بالوصــول إلــى املعلومات
األساسية الالزمة للتعامل مع
املرض ،باإلضاقة إلى أفضل
األطباء املوجودين وخيارات
العالج األكثر مالءمة ،وكذلك
ربطهم مع املرضى اآلخرين

ومقدمــي الرعايــة ملزيد من
الدعم.
وســتعقد الفعاليــة يوم
 12اجلــاري في مجمع زهرة
من الساعة  10صباحا حتى
الساعة  9مساء ،وسيتواجد
فريق مــن املتخصصني في
األمــراض العصبية من كل
من مجموعة فوزية السلطان
الصحيــة ووزارة الصحــة
ملناقشــة طبيعة وتأثيرات
أمــراض التنكــس العصبي
وكذلك الرد على أي أســئلة
لدى احلضور ،كما ستشتمل
الفعاليــة علــى العديــد من
األنشــطة العائليــة ومنهــا
عرض مسرحية دمى يقدمه
مجموعة من األطفال ومعرض
فنــي يضــم لوحــات للبيع
وسوق خيري ،وسيتم التبرع
بجميع العوائد من خالل تلك
الفعاليــة للبرنامج اجلديد
ألمراض التنكس العصبي،
واملشــاركة فــي الفعاليــات
مجانيــة للجميــع ،كما يتم
بيع تذاكر عرض مســرحية
الدمى في مواقــع التواصل
االجتماعي ملجموعة فوزية
السلطان الصحية.

االثنني  ٧يناير ٢٠١٩

جيرالند دو كارتييه ..حقائب عصرية فاخرة

لطاملــا أولــت كارتييــه
اهتماما كبيرا بأكثر عناصرها
ســحرا مثل علب وصناديق
املجوهــرات ،وهــا هي تعيد
طرحهــا بأشــكال جديــدة
وفــق رؤيــة إبداعية حتتفي
باجلمال بــكل جتلياته ،إنها
الرؤية الســاحرة ذاتها التي
أثمرت مجموعات  ،LoveوJust
 ،un Clouو،crou de Cartier
وســاعة  ،Baignoireوالتــي
تتمحور حول البحث عما هو
استثنائي ضمن ما هو عادي
في نظرة ثاقبة تكشــف عن
الكنوز الكامنة في كل شيء،
لتقــدم إبداعــات مذهلة على
صعيد التصميم واألداء.
وتركز كارتييه حاليا بشكل
خاص على اإلبداعات اجللدية
في حقائب املجوهرات ،لتخط
فصــا جديدا في مســيرتها
ضمن هذا املجــال منذ بداية
القــرن العشــرين ،وتواصل
إرثها الطموح الذي جسدته
مجموعــات Must de Cartier
أواخر الستينيات ،ومجموعات
الدار املتنوعة مع بداية األلفية
اجلديدة.
وجيرالنــد دو كارتييــه
ليســت مجرد حقيبة ،وإمنا
تعبيــر عن جوهــر الدار في
تصميم ذي أوجه  8مقصوصة
بعناية فائقة من اجللد الفاخر
ذي اللمعة الذهبية.

وتضــم املجموعــة فــي
الوقت الراهن تصميما بثالثة
قياسات سيتم إثراؤه خالل
ربيع  ،2019ويتألق باأللوان
اجللدية الثالثــة التي لطاملا
زينت عبــوات كارتييه ،مع
ملسات جمالية مستوحاة من
عالم الــورود أو الفراشــات
لتذكــر بعبوات الدار املميزة
خالل القرن التاســع عشــر،
وتكتمــل مالمــح املجموعــة
مع إصــدار حصري حلقيبة

مصغــرة احلجم بنقش جلد
التمساح ،والتي تعكس إرث
كارتييه العريق ومنهجيتها
الفريدة في ضمان مســتوى
العناية ذاتــه للمرئي وغير
املرئــي على حد ســواء ،مع
اســتبدال املخمــل األســود
ببطانة جلدية في هذا اإلصدار.
وتتجلى هوية الدار في كل
جوانب التشــكيلة ،إذ تزهو
القطع بشعارات مدنها الثالث
باريــس ولنــدن ونيويورك

فــوق مــرآة متوضعــة على
املقدمــة وقابلــة لإلخفاء في
جيــب ســري ،ومــن املظهر
إلى املضمون ،تتألق حقائب
جيرالنــد دو كارتييه بأناقة
أنثوية آسرة ،وحضور فريد
الفت يجدد أسطورة الدار بكل
جرأة وأناقة.
ومجمــوعــــة حقـائــــب
املجوهرات اجللدية جيرالند
دو كارتييــه تخــط فصــا
إبداعيــا جديدا في مســيرة
الدار ،وتتميز بثالثة مقاسات:
صغيــرة جــدا ،وصغيــرة،
ومتوسطة ،باأللوان األحمر
واألخضر أو األسود.
القسم الداخلي :جلد أسود
مــع ملســات ذهبيــة ،حــزام
جلدي قابل للتعديل واإلزالة،
احلقيبة فائقة الصغر جلدية
باللــون األخضــر أو األحمر
أو األسود بجلد فاخر أسود
ملســات ذهبية ،حزام جلدي
قابل للتعديل واإلزالة.
احلقيبة الصغيرة جلدية
باللون األخضر أو األحمر أو
األسود ذات جلد فاخر أسود،
ملســات ذهبية ،حزام جلدي
قابل للتعديل واإلزالة.
احلقيبة املتوسطة جلدية
باللــون األســود أو األحمــر
ذات جلد فاخر أسود ،ملسات
ذهبية ،حــزام جلــدي قابل
للتعديل واإلزالة.

كريزندورفر مديرا ً عاما ً لفندق الريجنسي

أعلنت شركة مجموعة عبد
الــرزاق الصانــع وأوالده عن
تعيني أوتو كريزندورفر مديرا
عاما لفندق الريجنسي الكويت،
والذي أعيد افتتاحه عام 2009
بعد إمتــام مرحلة إعادة بناء
كاملة استغرقت  4سنوات.
وتأسس «الريجنسي» عام
 1981كفندق ومنتجع بإطاللة
بانورامية خالبة على شاطئ
اخلليج العربي ،ويضم الفندق
 203غــرف وأجنحة مصممة
بذوق رفيع يجســد األسلوب
الكالسيكي األنيق حيث يتميز
ببهو ساحر ذي الطراز امللكي
الرفيع وباقة مميزة من املطاعم
واملطابخ الراقية ،مبا في ذلك
استراحة حصرية للسيدات مع
مسبحني ميكن التحكم بدرجة
حرارتهما واالستمتاع بتناول
الطعام في داخل االســتراحة
وخارجها.
وينضم كريزندورفر إلى
فندق الريجنسي الكويت مع
خبرة راسخة في مجال إدارة
الفنــادق علــى امتــداد ثالث
عقــود وقــارات مختلفة .من
بدايــة متواضعه فــي العمل
في مطابــخ مجموعــة رائدة
من الفنادق األوروبية القدمية
حول العالم ،وفنادق حاصلة
على جوائز رياليس وشــاتو

أوتو كريزندورفر

مثل فندق ســافوي في لندن،
والفندق الســابق رفائيل في
ميونيخ ،والذي يســمى اآلن
ميونيخ مانديريان أوريانتال،
وأثناء بناء مسيرته املهنية في
إدارة املطاعم وخدمة العمالء،
التحــق باملدرســة الفندقيــة
األملانية العليا في دورمتوند
ليجمع بني خبرة عملية واسعة
ودراسة متخصصة في مجال
الضيافة وإدارة الفنادق.
واستمرت رحلته طوال 22
عاما في العالمــات التجارية
العامليــة مثل كمبينيســكي،
انتركونتيننتال ،ولو ميريديان،
وقد شغل كريزندورفر مناصب
عدة خــال فترة  10ســنوات

أمضاهــا في اململكــة العربية
السعودية ،دبي ،سورية ،وقطر
قبــل توليه أول منصب مدير
عام في شنغهاي عام ،2007
وبعد أن أمضى  6سنوات في
الصني ،عاد إلى دبي واستمر بها
ملدة  4سنوات أخرى في عمله
السابق في « »JARHواملعروف
سابقا باســم منتجعات جبل
علي ،وفــي دوره األخير كان
مسؤوال عن مجمع املنتجعات
الرئيســية في فندق جيه ايه
بالم تري كورت وفندق جيه
ايه شاطئ جبل علي.
ووصــف كريزندورفــر
تعيينــه األخير فــي الكويت
قائــا :يكمــن حلمــي مــدى

احليــاة في قيــادة فريق أحد
الفنادق الراقية ،املصممة بذوق
أوروبــي أنيق وتطبيقات من
الزخارف العربية ،حيث ميثل
فندق الريجنسي تراثا مميزا
وجوهرة من الضيافة الكويتية
بأسمى معانيها ،مرحبا بجميع
الوفود من اجلنسيات املتعددة
في الغرف املزينة بأروع األثاث
األوروبــي وورق اجلــدران
والرخام.
وأوضــح أنه ليــس فندقا
رائعا فحســب ،بل إنه أفضل
الفنــادق الفخمة في الكويت،
حيث يجمــع بــن عظمة فن
الهندســة املعماريــة اخلاص
ونهجا مدروســا يتم عرضه
في أرقى مســتويات الضيافة
العربية ،ويعد حصوله على
جائــزة «الســفر العامليــة»
املرموقة كأفضــل فندق فخم
في الكويت ملدة  6سنوات على
التوالي مبنزلة التزام على كل
عضو في مجموعــة الصانع
وفريق الريجنســي لتحقيق
أعلى مســتويات الرضا لدى
الضيوف وتقدمي أعلى مستوى
من الضيافــة املقترنة بخدمة
اســتثنائية منقطعة النظير،
مع تلبية متطلبات الضيوف
مهما كانت ليضمن لهم إقامة
ال تنسى.

كتاب مميز بمناسبة مرور  25عام ًا على تأسيسها

«أمانة األوقاف» تصدر «ربع قرن من العطاء واإلجناز»
ليلى الشافعي

أصــدرت إدارة االعــام
والتنميــة الوقفيــة باألمانة
العامــة لألوقــاف مؤخــرا
كتاب «ربع قــرن من العطاء
واإلجنــاز» ،حيث ركــز هذا
اإلصدار على أبرز املشــاريع
الوقفيــة واإلجنــازات التــي
أسســتها األمانة أو ساهمت
بجانــب كبيــر فــي متويلها
خالل مسيرتها على مستوى
العالم ،حتت عنوان «محطات
من املشــروعات واإلجنازات
العامليــة لألمانــة العامــة
لألوقاف».
وفــي هذا الســياق ،قالت
رئيس قســم اإلعــام بإدارة
اإلعالم والتنمية الوقفية هيا
الزيان إن مشاريع وإجنازات
األمانــة العامــة لألوقــاف
اإلنسانية والتنموية واإلغاثية
داخــل الكويــت وخارجهــا،
حتتاج الى كتب ورمبا مجلدات
إذا أردنا حصرها ،ولذا قدمنا
هذه املعلومــات ،بهدف إبراز
دور األمانة اإلنساني واخليري
لألمانة العامة لألوقاف املجال
العاملي ،في هذا املطبوع الذي

هيا الزيان

غالف الكتاب

يصــدر مبناســبة االحتفال
مبرور ربع قرن على تأسيسها.
وبينــت الزيــان أن هــذا
الكتاب هو ملسة وفاء وشكر
جلميع الواقفــن والواقفات
في الكويت من خالل األمانة
العامة لألوقاف ،مبا يحتويه
من مشاريع كثمرة ألوقافهم
ومســاهماتهم اخليريــة،
ســائلة اهلل تعالى أن يجعل
أوقافهــم صدقــة جارية في
موازين حســناتهم ،مشيرة
الــى أن الكتــاب الــذي يقــع
فــي  102صفحة مــن احلجم
املتوســط ،قد تضمــن ثالثة
فصــول مهمة من املشــاريع

واإلجنازات ،حيث جاء الفصل
األول بعنوان «رعاية املساجد
وعمارتها» وتناول بالشــرح
والصور تسعة عشر مسجدا
مت تأسيسها خارج الكويت،
وجاء الفصل الثاني بعنوان
«مشاريع الدولة املنسقة في
العالــم اإلســامي» ،وتناول
ســبعة عشــر مشــروعا مت
إجنازها ضمن أعمال الدولة
املنســقة مللــف األوقــاف في
العالم اإلسالمي ،بينما حمل
الفصل الثالث عنــوان «أهم
املشاريع التنموية واإلغاثية
العاملية» وهي عبارة عن سبعة
وعشرين مشــروعا تنمويا،

ومئــات املشــاريع اإلغاثيــة
في قــارات افريقيا ،وآســيا،
وأوروبا ،مت تقدمي الدعم لها
من خــال الصندوق الوقفي
للدعــوة واإلغاثــة وإدارة
املصــارف اخلاصــة باألمانة
العامة لألوقاف.
وأكــدت أن تلــك الباقــة
العاطــرة مــن اإلجنــازات
واملشاريع واألعمال اخليرية
داخليا وخارجيا ،ما كان لها
أن ترى النور إال بتوفيق اهلل
وعونــه أوال ،ثــم بالتعــاون
املثمــر بــن األمانــة العامــة
لألوقاف واملؤسسات الرسمية
واألهلية في الــدول العربية
واإلسالمية ،حيث أثمرت هذه
اجلهود النهوض بالوقف في
مختلف دول العالم اإلسالمي،
مبــا يتناســب ومســتجدات
العصــر ،من خالل توســيع
مفهومه وإخراجه عن الدائرة
التقليدية ،دون اخلروج عن
املبادئ العامة والقواعد الكلية
للشريعة اإلسالمية.
وفي اخلتام شكرت الزيان
كل من ســاهم بجهده ووقته
في إجناح هذا العمل وتقدميه
بصورة مشرقة للقارئ الكرمي.

