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دانة ورامة اجلاسم مع والديهما وأفراد العائلة

(أسامة أبوعطية)

دانة اجلاسم مع والدتها وشقيقتها رامة

مهرجان الشتاء  2014انطلق في «مول  »360وتستمر فعالياته حتى مساء اليوم اخلميس

إقبال منقطع النظير على معرض «هال إكسبو »Winter Festival« »8

ركن األطفال «كدز ستوب»

قسم اإلكسسوارات

تنظيم الفعاليات املختلفة والتي
تتزامن مع املناسبات املتنوعة
وفصول العام املختلفة ،السيما
ان الش����ركة جنحت في إطالق
العديد من املعارض مثل معرض
«هال رمضان» ،و«هال تركيا»،
و«كدز س����توب افنت» واآلن

هالة عمران

أطلقت ش����ركة هال إكسبو
لتنظيم املعارض واملؤمترات
مس����اء أول من أمس النسخة
األول����ى من مهرجان الش����تاء
لعام  2014حتت اسم «Winter
 »Festivalوال����ذي تس����تمر
أنش����طته حتى مس����اء اليوم
اخلميس ،من الساعة العاشرة
صباحا وحتى العاشرة مساء،
وذلك في قاعة املعارض مبول
 360بحضور  80مش����اركا من
داخل الكويت وخارجها تضم
مش����اركني من تركي����ا والهند
واخلليج والذين مت انتقاؤهم
عبر جلنة التقييم واإلبداع ،يقدم
مهرجان الشتاء لهذا العام عددا
واسعا من املنتجات والعروض
املتنوع����ة وغي����ر املس����بوقة
لرواده من املالبس والبشوات
واألكسس����وارات والعط����ور
لتتواءم مع روح فصل الشتاء
لعدد هائل من املصممني ،ومن
جهة أخرى ،تسعى شركة هال
اكس����بو للمعارض دائما الى

معرض العطور العربية مزيج من العطور الشتوية املتنوعة من الهيل والبخور والعود

نورة الشايجي تعرض أزياء عباتي بوتيك

مهرجان الش����تاء ،حيث تهتم
ش����ركة هال اكسبو للمعارض
دائما بتطوير وتعزيز تواجدها
في السوق الكويتي ،وذلك من
خ��ل�ال اس����تقطاب العارضني
املتميزين واملنتج����ات عالية
اجل����ودة والش����ركات احمللية
والعاملية ،باالضافة الى اهتمامها
بالتفاصي����ل الدقيقة املتعلقة
بتصميم املعارض واألجنحة
مبا يتماشى مع رؤيتها في هذا
املجال.
م����ن جانبها ،أك����دت دانة
اجلاس����م صاحبة املعرض أن
شركة هال اكسبو حترص على
خل����ق بيئة تتميز باش����تعال
حس املنافس����ة بني املشاركني
في معارضه����ا ،من خالل دعم
الش����ركات والعارض��ي�ن م����ن
أصحاب املنتجات ذات اجلودة
العالية والتشجيع على اجتذاب
العروض التنافسية ،الفتة الى
ان هذا األمر يعزز اإلبداع لدى
مصنعي املنتج الوطني ويجعله
قادرا على املنافسة ،مشيرة الى
ان املعرض يقام من مرتني الى

ثالث مرات بالعام.
وأوضحت اجلاسم أن هال
اكس����بو يحرص على تطوير
األفكار كل عام لتقدمي ما يتناسب
مع كل األذواق ،مبينة انها تطمح
لتقدمي األفضل واجلديد ،وكشفت
اجلاسم عن عروض للشركة في
دول اخلليج قيد الدراسة.
وختمت اجلاس����م بتقدمي
الشكر جلريدة «األنباء» الراعي
اإلعالمي على تغطيتها الكاملة
له����ذا املهرج����ان ،الفتة الى ان
املنظمني حرصوا على تفعيل
وس����ائل التواصل االجتماعي
احلديثة من التويتر واالنستغرام
 @hala expoالذي تتواصل به مع
عدد كبير من الزوار واملتابعني
والتي من خاللها تتم اإلجابة عن
جميع االستفسارات وعروض
تصويري����ة ع����ن املش����اركني
والتحديث ملجريات املهرجان.
وعل����ى صعي����د متص����ل،
أكدت دالل احدى املش����اركات
ف����ي املعرض انه حترص على
تقدمي اجلديد من خالل املنتح،
الفتة إلى انها ش����اركت ألكثر

من عام مع هال اكس����بو الذي
يتميز بحسن التنظيم ،مؤكدة
ان فكرة املعرض جيدة خاصة
انه يضم معروضات متنوعة
تناس����ب كل األذواق ،وأردفت
أنها تش����ارك بالفرو ومنها ما
هو مصنع داخل الكويت واآلخر
مستورد من اخلارج.
وحتدثت عايدة العوضي
ع���ن جتربتها قائل���ة بدأت
باالشتراك باملعارض منذ عام
 2009وشاركت في معارض
أخرى في الرياض ودبي وقطر،
الفتة ال���ى انها تعمل مبجال
اجلالبيات.
أما مرمي الشراح ،فأكدت
أنها تعشق الزي اخلليجي من
القفطاين والبشوات وتعمل
بهذا املجال منذ  7س���نوات،
الفتة ال���ى ان هذه املعارض
جيدة للشباب ،مشيرة إلى انها
تشارك في معارض في دبي
وقطر والسعودية ،موضحة
ان هذه املعارض تالقي إقباال
شديدا من كل الفئات العمرية
ملا يجدونه من تنوع.

تكرمي رائد الصحافة العربية واللبنانية غسان تويني

مبادرة «تكرمي» وزعت جوائزها للمبدعني العرب

امللكة نور احلسني والشيخة باوال الصباح ومجموعة من الشخصيات يتوسطون املكرمني

اللبنانية والذي كان مساهما
بارزا ف���ي قرار األمم املتحدة
التاريخ���ي رقم  425الذي مت
من خالله إنش���اء قوة األمم
املتحدة املؤقتة في لبنان ،كما
منحت مبادرة «تكرمي» جائزة
املبادرين الشباب إلى األردني
كامل األسمر لتأسيسه شبكة

أحمد السالمي

وزع����ت مب����ادرة «تكرمي»
جوائزه����ا للمبدع��ي�ن العرب
للسنة اخلامسة على التوالي
في احتفال مت تنظيمه في مدينة
مراكش املغربية وبحضور 500
ش����خصية عربي����ة وأجنبية،
وقدمت احلفل اإلعالمية ليلى
الش����يخلي .ويتكون مجلس
التحكيم الدولي من امللكة نور
احلسني ،األميرة البندري بنت
عبدالرحمن الفيصل ،الشيخة
باوال الصباح ،الش���يخة مي
اخلليفة ،عيسى أبوعيسى ،معتز
األلفي ،الشيخ صالح التركي،
الدكت���ورة حنان عش���راوي،
املستشار امللكي أندره أزوالي،
الصناعي كارلوس غصن ،أنيس
حجار ،نورا جنبالط ،د .سعاد
اجلفالي ،سامر خوري ،الروائي
مارك ليفي ،الليدي حياة مروة
بالومبو ورجا صيداوي.
وكان���ت املبادرة قد قامت
بتكرمي رائد الصحافة اللبنانية
والعربية الراحل غسان تويني
رئيس حترير جريدة النهار

الشيخة باوال الصباح تكرم عزة كامل

التطوع والتنمية وهي األولى
في العالم العربي ،أما جائزة
اإلبداع العلمي والتكنولوجي
إل���ى العراقية حلاظ الغزالي
ملساهماتها القيمة في مجال
علم الوراثة السريرية وطب
األطفال ،وحصل���ت اليمنية
أمل الباشا على جائزة تكرمي
المرأة الع���ام العربية والتي
كرس���ت نفس���ها للدفاع عن
حقوق اإلنس���ان في بالدها،
فيما ذهب���ت جائزة االبتكار
في مجال التعليم للمصرية
ع���زة كامل لعمله���ا الدؤوب
على تطوير مه���ارات وقيم
ومبادئ األطف���ال احملتاجني
من خالل التعليم التجريبي،
وباستخدام الفن كأداة راقية
للتنمية االجتماعية.
وحظيت املغربي����ة أمينة
السالوي على جائزة اخلدمات
اإلنسانية واملدنية ملساندتها
حق����وق األش����خاص من ذوي
االحتياج����ات اخلاص����ة ،أم����ا
جائزة القيادة البارزة لألعمال
فق����د منحت لألردني س����ميح
طوقان لتأسيسه موقع مكتوب

اإللكتروني وهو أول بريد عربي
على شبكة االنترنت والذي جنح
في بيعه الى شركة  Yahooفي
صفقة هي األكب����ر في تاريخ
املنطقة ،ومنحت جائزة «تكرمي»
الجنازات العمر للسفير جيلبير
ش����اغوري صاح����ب البصمة
اخلاصة في مجال����ي األعمال
واخلدمات اإلنسانية.
ومنح����ت جائ����زة اإلبداع
الثقاف����ي إل����ى معه����د ادوارد
س����عيد الوطني للموس����يقى
والذي بفضله توهج حلم آالف
األطفال والشباب الفلسطينيني
بتعلم العزف على آلة موسيقية
والغناء ضمن جوقات مخيمات
الالجئني ،وذهبت جائزة التنمية
البيئية املستدامة ملعهد البحوث
التطبيقية ف����ي القدس وذلك
لتعزيزه ثقة كل الفلسطينيني
بالعيش في دولة فلسطينية
مستقلة لديها السيادة الكاملة،
فيم����ا حصلت جمعي����ة إغاثة
فلس����طني ومقره����ا الواليات
املتحدة األميركية على جائزة
املساهمة الدولية االستثنائية
في املجتمع العربي لقيامها بدور

رائد في تقدمي الرعاية العلمية
ألطفال فلسطني وسورية ولبنان
واألردن والعراق.
وحتدث في احتفال توزيع
اجلوائ����ز مؤس����س «تكرمي»
اإلعالمي ري����كاردو كرم الذي
قال :عاملنا يش����هد اضطرابات
كثيرة خاصة في منطقة الشرق
األوسط التي يعصف بها العنف
وسفك الدماء وصور الالجئني
والنازح��ي�ن ،فتذكرن����ا كم هو
بعيد املنال ذلك الس��ل�ام الذي
نتوق إليه ،عالم من اخليبات
واإلحباط واألف����كار واألفعال
املتطرفة .وأضاف :لن نستسلم
وس����نعمل جاهدين من خالل
قصص النجاح ه����ذه على ان
نبعث برسالة مفادها أن العالم
العربي هو خزان من اإلبداع،
والتفكي����ر االيجابي ،وإطالق
املشاريع ،وقدسية الشباب.
وحظيت مب����ادرة «تكرمي»
بالدع����م من :حتال����ف رينو ـ
نيسان ،ش����ركة أميك ،شركة
احتاد املقاولني ،السالم العاملية
لالستثمار ،نس����مة القابضة
وتوتال.

