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حتت عنوان «قصتنا: هويتنا الثقافية» واحتفاالً بافتتاحه وإعالناً لبدء أنشطته

مركز «البروميناد» الثقافي يستضيف معرضه األول والفريد من نوعه
العمل. 

ويشـــغل املركز ـ الواقع 
ضمن املول ـ مســـاحة ٤٠٠ 
منطقة  متضمنا  مربعة  قدم 
رئيسية متعددة األغراض، و٣ 
وحدات لورش العمل، ومنطقة 
لالستقبال. ويسمح تصميمه 
بالتحـــرك بحرية مع متتعه 
أفق  على  فريـــدة  بإطالالت 
خليج  حتى  تصل  العاصمة 

الكويت. 
وستتيح ورش العمل التي 
يستضيفها املركز- الذي يتسع 
لـ ٤٠٠ شخص دفعة واحدة - 
مساحات خاصة إلقامة أنشطة 
مستقلة أو تعاونية بالتزامن 
مع استضافة املعارض، حيث 
صممت وحدات اســـتضافة 
الورش بشكل ذكي لألنشطة 
كل  وتتســـع  التفاعليـــة، 
واحدة منها ملا يصل إلى ١٢ 

شخصا. 
على  ويقع «البروميناد» 
طريق الدائري الثالث مقابل 

القادسية.

إتاحة منصة للتعبير الفني 
في الكويت، وتشجيع ودعم 
املواهب الفنية عبر استضافة 
أنشطة ثقافية وفنية مختلفة 
ويشـــمل  الدولة،  لســـكان 
عروض األفالم، والعروض 
واملعـــارض  املســـرحية، 
الفنية، واحملاضرات وورش 

مع الترويج ألهمية اجلهود 
للحفاظ  املطلوبة  التفاعلية 
على املشهدين الثقافي والفني 

في الكويت وتنميته». 
إلى  اإلشـــارة  وجتـــدر 
فـــي  الثقافـــي  املركـــز  أن 
«البروميناد» يعتبر مشروعا 
إلى  يهدف  األغراض  متعدد 

في مجموعة «العثمان»: «ميثل 
افتتاح هـــذا املعرض حلظة 
تفيض بالفخر بالنسبة ملركزنا 
نظرا  وذلك  اجلديد،  الثقافي 
اإلبداع  من  عليه  ينطوي  ملا 
واملهـــارات والرؤية املميزة، 
ونأمل أن تشكل هذه الفعالية 
اجلديدة،  للمواهـــب  حافزا 

صوت  مبنزلـــة  وجماعيـــا 
البالد الـــذي نأمل أن يصل 
شرائح  جميع  مســـامع  إلى 
اجلمهـــور، والذين ندعوهم 
بجد إلى عـــدم تفويت هذه 

التجربة املدهشة».
من جانبهـــا، قالت عالية 
اجلاسر- مديرة قسم التسويق 

منها قصة عن تراث الكويت 
وثقافتها عبر العصور. 

الســـعدون،  نور  وقالت 
مديـــرة املركـــز الثقافي في 
البروميناد: «يجسد املعرض 
ملحمة بصرية ترويها أعمال 
الفنانني عن تاريخ الكويت، 
حيث ميكـــن اعتباره فرديا 

فرج ناصر

في  الثقافي  املركز  افتتح 
الطابق الثاني من «البروميناد» 
أبوابه للمرة األولى يوم أمس 
ليستقبل زواره في معرضه 
األول املقـــام حتى ١٦ يونيو 
اجلاري حتت عنوان «قصتنا: 
هويتنا الثقافية»، وذلك في 
إطار حرص «البروميناد» على 
دعم وتشجيع الثقافة والفن 

في الكويت.
 وشـــهدت حفل االفتتاح 
مرموقة  شخصيات  حضور 
من الكويت مثل الشيخة أمثال 
األحمد، ونوري العثمان عميد 
أســـرة العثمان والعديد من 

كبار الشخصيات.
ويهدف املعـــرض ـ الذي 
يشارك فيه ١٧ فنانا من الكويت 
ليغطوا مجموعة متنوعة من 
املواضيع بأعمالهم التي يزيد 
عددها على ٣٠ عمال وللتعبير 
املشـــاعر  من  مجموعة  عن 
كل  تســـرد  التي  والتجارب 

الفنان عادل املشعل يشرح للشيخة أمثال عن لوحاته

الشيخة أمثال األحمد ونوري العثمان وانور الرفاعي مع الفنانني املشاركني وبعض احلضور  (محمد هاشم)ترحيب بالشيخة أمثال األحمد في مجمع البروميناد

الشيخة أمثال األحمد تستمع لشرح من احدى الفنانات املشاركاتالفنانة ثريا البقصمي وشرح للحضور عن احدى لوحاتها

«فانتسي وورلد» تفتتح «The Edge» في معرضها بالري
أعلنت «فانتسي وورلد» عن 
 The Edge إطالق وافتتاح ركن
في معرضها بالري، وهذا القسم 
اجلديد خاص باملنتجات املنتقاة 
بأجمل التصاميم والتي تقدم 
جتربة مشوقة ملستخدميها، 
وهي منصة ألكثـــر منتجات 
الهدايا تطـــورا وتفردا والتي 

تناسب البالغني.
واشتهر فانتســـي وورلد 
باعتباره من الشركات التي تبتكر 
وتطلق االجتاهات اجلديدة في 
عالم األلعاب والهدايا، إضافة 
إلى ريادتها السوقية مبا تقدمه 
من منتجات عاملية املســـتوى 

واجلودة.
وقـــال مديـــر التجزئة في 
فانتسي وورلد فخري البلخي 
معلقا على افتتاح الركن اجلديد: 
«لقد الحظنـــا أنه بينما يقوم 
األطفال بالتجول في معارضنا 
باحثـــني عـــن األلعـــاب التي 
تســـتهويهم ويجربون ألعابا 
جديدة، بينما يكون من يرافق 
من البالغني في العائلة سواء 
أحد األبوين أو من األخوة الكبار 
يكونون بانتظـــار أن ينتهي 
األطفال من جولتهم واختيارهم. 
وعادة ما يكون هؤالء البالغون 
سعداء حلظة دخولهم ملعارضنا 
ولكنهم مبرور الوقت يبدأون 
ببعض امللل. ولذلك جاء إطالق 
قسم The Edge لتعزيز متعة 
املشاهدة والتشويق للبالغني 
من خالل التجربة املميزة التي 
يعيشـــونها مع أجمل األفكار 
اخلاصة بالهدايا، ومشـــاهدة 
التشكيلة التي مت اختيارها بدقة 
من حول العالم لنوفرها للسوق 
احمللية بكل سهولة ويسر. ومت 
افتتاح ركن The Edge اجلديد 
في معرض فانتســـي وورلد 
األڤنيوز فقط في أول مرحلة، 
ولكن استجابة لطلبات ورغبة 

العمالء، فقد مت افتتاح هذا القسم 
 K أيضا في معرضنا في الري
وهذا يؤكد اهتمامنا مبا يحتاجه 

ويفضله عمالؤنا.
ويعتبر معرض الري من 
األماكن التي لها معنى خاص 
وذكريات لدى الكثير من عمالئنا 
ولذلك يشعر العديد من الناس 
بأحاسيس تعود بهم إلى املاضي 
وذلك عبر رحلة من 20 سنة 
ظل فيها املعرض مميزا، فالطفل 
الذي كان يتسوق هنا منذ زمن 
طويـــل، أصبح اآلن بالغا وأبا 
يحضر أطفاله إلى املكان نفسه 
ليتسوقوا منه ألعابهم. ولنعزز 
صلـــة البالغـــني والكبار بهذا 
 The املعرض، افتتحنا لهم ركن
Edge ليبقى إحساسهم باملتعة 
والتجربة املشوقة في كل مرة 
يزورون املعرض وليختاروا من 

مجموعة منتقاة من أجمل الهدايا 
الفريدة املتوافرة هناك.

وعلق يوســـف عنبتاوي، 
اخصائـــي وســـائل التواصل 
االجتماعي في فانتسي وورلد 
بقوله: «إن املنتجات التي نقدمها 
في ركن The Edge هي منتجات 
فريدة جدا، وبعضها يحمل أسماء 
مصممني كبـــار، بينما بعض 
املنتجـــات تعتبر من عجائب 
التكنولوجيا وتطبيقاتها. أما 
محبو املنتجات البالغة األناقة 
لتقدميها كهدايا فسيجدون هنا 
ما يقدمونـــه ويصبح ذكرى 
جميلة عند اختيارهم من باقة 
منتجاتنـــا التي نختارها بكل 
دقة وعناية مـــن حول العالم 
بحرص يلبـــي أذواق عمالئنا 

في الكويت».
وباحلديث عن املنتجات، 
 The فـــإن العميل ســـيجد في
Edge بعض املنتجات املذهلة 
واحلديثة مثل لوحة املفاتيح 
وجهـــاز   CTX االفتراضيـــة 
البلوتوث FoneBud، وتعتبر 
 CTX لوحة املفاتيح االفتراضية
من أحدث املنتجات اإللكترونية 
املبتكرة، والتي تعمل عن طريق 
إسقاط شعاع ليزي على شكل 
لوحة مفاتيح على أي سطح 
أو طاولة واســـتخدام اللوحة 
وكأنها لوحة حقيقية ملوبايلك 
بـــكل وظائفهـــا وميكن ربط 
لوحة املفاتيـــح الليزرية بأي 
هاتف ذكي مما يتيح إمكانية 
الطباعـــة والدردشـــة وكتابة 
الرسائل اإللكترونية ووسائل 
التواصل االجتماعي بســـرعة 
أكبر.وتدعو «فانتسي وورلد» 
عمالءها لزيارة معرضها بالري 
والتعرف على أحدث املنتجات 
والهدايا االلكترونية املتطورة 
 The املوجودة في تشكيلة قسم

Edge اجلديد.

فهد أبو شعر يتسلم اجلائزة

أبو شعر ينال «جائزة اإلجناز املميز مدى احلياة»
تقديرا جلهــــوده الكبيرة 
العمل  في  املميزة  وإجنازاته 
الدؤوب والنجاحات املستمرة 
على مدى أكثــــر من ٣٥ عاما 
مع شركتي فنادق شيراتون 
للفنادق  العاملية  وستاروود 
واملنتجعات، وخالل مؤمترها 
الســــنوي األخير والذي عقد 
بالدوحة في قطر لكبار مدرائها 
وأفريقيا  أوروبــــا  ملناطــــق 
والشرق األوسط، قامت الشركة 
فحظي  روادها،  أبرز  بتكرمي 
أبرزهم فهد أبو شــــعر، مدير 
عام فندق شيراتون الكويت 
واســــتثنائي  خاص  بتكرمي 
علــــى «جائــــزة  بحصولــــه 
اإلجنــــاز املميز مدى احلياة» 
ملنطقة الشرق األوسط وهي 
أرفع جائزة متنحها الشركة، 
الكبيرة  إلســــهاماته  تقديرا 
ودوره البارز في إدارة فندق 
شيراتون الكويت وجعله في 

مصاف الفنادق الرائدة.
هذا وقد عرف عن فهد أبو 
شعر عالقاته املميزة لدى كافة 
األوســـاط احمللية واإلقليمية 
والدوليـــة، وقد قام على مدى 
أعوام طويلة باالرتقاء بفندق 
شيراتون الكويت والذي كان 
من أوائل فنادق اخلمس جنوم 
باملنطقة حيث افتتح عام ١٩٦٦ 
ليحتفل هذا العـــام باليوبيل 
الذهبي لتأسيســـه. خمسون 
عاما تخللتها جناحات كبيرة 
سطر أحرفها دعم أهل الكويت 
الكرام وكل مـــن أحب ووثق 

بفندق شيراتون الكويت .
وأعرب أبو شعر عن عميق 
شكره وتقديره لكل من ساهم في 
إجناح مهامه على مدى سنوات 
طويلة حافلة بالتحديات، منذ 
أن اســـتهل رحلته مع شركة 
ســـتاروود قبل ٣٥ عاما بدءا 
من دمشـــق الياســـمني التي 

احتضنـــت طفولتـــه وأولى 
خطوات مسيرته املهنية، مرورا 
بأملانيا التي صقلت شخصيته 
وأثرت وأغنت خبراته، وانتهاء 
بالكويت الغالية والعزيزة على 

قلبه والتي توجت جناحاته.
وأضـــاف أن هـــذا التقدير 
والنجـــاح لم يكـــن ليتحقق 
لوال الدعم الكبير الذي حظي 
به من أهـــل الكويـــت الكرام 
وكل من أحـــب ووثق بفندق 
شـــيراتون الكويـــت وجميع 
النزالء والضيوف واألصدقاء 
والشركات ومؤسسات الدولة 
بأكملهـــا، باإلضافة إلى الدور 
والتعـــاون الكبير للموظفني 
واإلداريـــني وكل من رافقه في 

مسيرة النجاح هذه.
وخص بالشـــكر والتقدير 
نائـــب رئيـــس إدارة فنادق 

ستاروود الشرق األوسط غيدو 
دي فيلدي الذي استبق التكرمي 
ـ ابوشعر بكلمة  وتقدمي اجلائزة ل

رائعة عن إجنازاته.
كما شكر فهد أبوشعر كل من 
كان له الفضل في حياته منذ أن 
بدأ مسيرته املهنية مع شركتي 
شيراتون وستاروود العاملية 
للفنادق، وخص بالذكر أيضا 
رئيس وأعضاء شركة الفنادق 
الشرقية الشركة املالكة لفنادق 
شيراتون الكويت وفوربوينتس 
شيراتون الكويت ممثلة بالعم 
الفاضل عبدالعزيز الشـــايع 
وتقدم فهد أبو شعر أيضا من 
أفراد أسرته بكل احلب والشكر 
والتقدير لتفهمهم الكبير لطبيعة 
ومشقة عمله وظروفه، كما قدم 
الشكر واالمتنان للكويت وأهلها 
واملقيمني على أرضها الطيبة.

لقطة تذكارية

د.أمين املطوع

«السالم الدولي» يرعى اليوم العاملي للتمريض
كرم الرئيس التنفيذي بالوكالة 

ومدير مستشفى السالم الدولي 
د.أمين املطوع املجيدين في اداء 
عملهم من الكادر التمريضي في 
املستشفى خالل احتفالية خاصة 

أقيمت حتت رعايته بفندق 
ميلينيوم مبناسبة اليوم العاملي 

للتمريض.
وثمن د.املطوع في تصريح له 

جهود فريق التمريض مبختلف 
أقسام املستشفى وسعيهم 

الدؤوب لتحقيق متطلبات العمل، 
مشيدا مبا التمسه منهم من 

تكاتف إلبراز جهودهم اجلماعية 
مشيرا إلى أن التفاعل والتناغم 
الواضح بني الكادر التمريضي 

ملستشفى السالم الدولي يدفع 
لالطمئنان على مستوى اخلدمة 
الصحية املقدمة للمرضى الفتا 
إلى وجود متابعة ادارية دقيقة 

جلهود جميع العاملني وتواصل 
معهم لتذليل العقبات التي حتول 

دون قيامهم بواجبهم جتاه 
املرضى وحثهم على بذل املزيد 
لالرتقاء باخلدمة الطبية وسعيا 

إلى تسخير كافة اإلمكانات 
لراحة املرضى، فضال عن 

احلفاظ على املكانة الكبيرة التي 
وصل إليها مستشفى السالم 
الدولي على الصعيدين احمللي 

واإلقليمي. وشدد على ان الطاقم 
الطبي املساند في املستشفيات 

الصحية الكبرى البد ان تكون 
له مواصفات خاصة تعتمد على 

العمل اجلاد لتطوير الذات مبا 
يحافظ على السمعة الطيبة 

ومستوى اجلودة التي يتطلع 
إليها املراجعون ويأملونها في 

مؤسستهم الصحية، مؤكدا 
أن مستشفى السالم الدولي 

يعمل بدوره على حتقيق 
هذا الغرض من خالل اتخاذ 

العديد من اخلطوات اإليجابية 
لتطوير قدرات الكادر الطبي 

بصفة عامة من خالل عقد 
الدورات العملية واحملاضرات 
املتخصصة بصورة دورية، 
وأكد د.املطوع أن تخصيص 

يوم عاملي للتمريض يعد دليال 
واضحا على تقدير العالم كله 

للمجهودات التي يقوم بها 
أصحاب هذه املهنة. ومن جانبها 

أعربت رئيسة قسم التمريض 
عليا ابراهيم عن سعادتها بالثقة 
الكبيرة والدعم النفسي املستمر 

الذي يحصل عليه املمرضات 
واملمرضني من إدارة املستشفى، 

مشيدة باالهتمام الالفت من 
قبل اإلدارة لتطوير القدرات 
الشخصية واملهنية للطاقم 

التمريضي لديها، معتبرة أن 
ذلك يعزز مستوى اخلدمات 

التمريضية الراقية التي تقدمها 
مستشفى السالم ملرضاها. 

قسم خاص 
باملنتجات املنتقاة 

بأجمل التصاميم 
تلبية لطلبات 

عمالئها

أبو شعر: هذا التقدير 
والنجاح لم يكن 

ليتحقق لوال الدعم 
الكبير من أهل 
الكويت الكرام
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