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طالبة تتسلم شهادة تقدير من تعاونية الرميثية

صورة للبوتيك

جانب من تكرمي تعاونية الرميثية ألبناء املنطقة املتفوقني

جانب من عرض األزياء

شهادات تقدير للطلبة املتفوقني دراسيا

»la mode zone« أرقى املوديالت من

مشاركة من اجلميع مبسابقات »البيرق«

محمد راتب
الرميثية  قام���ت جمعي���ة 
التعاونية كعادتها الس���نوية 
متمثلة برئيسها عباس البغلي 
ونائب الرئيس وأعضاء مجلس 
اإلدارة بتك���رمي كوكب���ة م���ن 
الفائقني من أبناء املنطقة، وقد 
التعليمية  املراح���ل  مت تكرمي 
املختلف���ة مبدارس���هم وبعد 
االنتهاء من التكرمي قام رئيس 
وأعضاء مجلس اإلدارة بتقدمي 
دروع تذكارية ملديري املدارس 
ومساعديهم والهيئة التدريسية 
واإلدارية عرفان���ا بجهودهم 
املخلصة وتفانيه���م من اجل 
إجناح املسيرة التربوية شاكرين 

ومثمنني تلك اجلهود.
وأشار البغلي الى انه سوف 
يتم تك���رمي الطلبة اخلريجني 
وطلب���ة املعاه���د واجلامعات 
والدراس���ات العلي���ا في حفل 
خاص بصال���ة قبازرد في 25 
اجل���اري، حيث بل���غ اجمالي 
الطلبة املكرمني باملراحل  عدد 
التعليمية باملدارس حوالي 1450 
طالبا وطالبة من الفائقني لعام 
2009/2008 اما طلبة الثانوية 
م���ن اخلريجني وطلبة املعاهد 
واجلامعات فقد بلغ عددهم 680 
طالبا وطالبة، ومازال التسجيل 
مس���تمرا حت���ى يومن���ا هذا. 
متمنني للجميع دوام التوفيق 

والنجاح.

افتتاح  ش���هد مجمع األڤني���وز 
بوتي���ك »la mode zone« للمالبس 
الراقية، وال���ذي يحتوي على افخم 
وارقى املاركات العاملية، ويأتي هذا 
االفتتاح في اطار رغبة ادارة البوتيك 
في اس���تغالل الذوق الفريد للعمالء 
وس���عيهم إلى اقتناء احدث خطوط 

املوضة العاملية والعالية اجلودة.
وتخل���ل حفل افتت���اح البوتيك 
عرض ازياء الحدث وارقى املوديالت 
املعروضة بالبوتيك من قبل عارضات 
ازياء اوروبيات، وحضر حفل االفتتاح 
العديد م���ن املتخصصني واملهتمني 
باالزياء العاملية، وقد القت املوديالت 
املعروضة استحسان جميع املشاركني، 
كذلك حفل االحتفال الذي نظمته شركة 
»make a wish« لتنظي���م احلفالت 

واملناسبات.
ويوفر البوتيك أجواء ال مثيل لها، 
توحي بالثقة وتوفر أناقة بالغة أعدت 
خصيصا لعم���الء مميزين يقدرون 
آخر صيحات املوض���ة العاملية في 

عالم املالبس اجلاهزة.

لقد أصبحت مقاهي كاريبو سلس���لة املقاهي األولى في الواليات 
املتحدة التي تسعى لتوفير كامل احتياجاتها من القهوة من مزارع 

معتمدة تطبق معايير ونظم عمل مستدامة في زراعة القهوة.
فم���ن املنتظر ان تصبح مقاهي كاريبو سلس���لة املقاهي األولى 
بالواليات املتح���دة التي تلتزم بش���راء احتياجاتها من القهوة من 
مص���ادر تعمل مبعايير ونظم موثوقة في زراعة القهوة طورت من 

قبل »رينفوريست االياناس«.
فمقاهي كاريبو التي تتخذ من بروكلني مقرا رئيسيا لها تشتري 
ف���ي الوقت احلاضر ما يقارب 80% م���ن احتياجاتها من القهوة من 
مزارع معتمدة من قبل »رينفوريست االياناس« وهي مجموعة غير 
ربحية تعمل مع املزارع بهدف تأكيد التزامها بالعمل بنظم ومعايير 

زراعية مستدامة.
يقول تينسي ويالن رئيس »رينفوريست االياناس« ان كاريبو 
تنوي توفير جميع احتياجاتها من القهوة من مزارعني معتمدين من 

قبل رينفوريست بنهاية عام 2011.
ويقول مدير اول بإدارة ش���ؤون القهوة والشاي بشركة مقاهي 
كاريبو تش���اد تريويك ان الش���ركة باتت ميالة لتوفير احتياجاتها 
من القهوة من مزارع مستدامة في السنوات االخيرة مدفوعة بطلب 
ورغبة العمالء، وقد قررت الشركة العمل مع »رينفوريست االياناس« 
نظرا الستقالليتها وحياديتها تأكيدا ملبدأ األمانة في العمل. وتطبق 
»رينفوريست االياناس« 150 معايرا مختلفا في اعتماد مختلف انواع 
االعمال الزراعية واحلرجية املس���تدامة، وم���ن ضمن هذه املعايير 
معايير حفظ التربة، وخفض الهدر واس���تهالك املياه إلى أدنى حد 
ممكن، وحماية احلياة البرية، وتقليص استخدام املواد الكيميائية، 

وحتسني ظروف العمل االقتصادية واالجتماعية لعمال املزارع.

»تعاونية الرميثية« تكّرم متفوقي المنطقة دراسيًا

بوتيك »la mode zone« يفتتح فرعه األول بـ »األڤنيوز«

»كاريبو كوفي« توفر احتياجاتها 
من القهوة من مصادر معتمدة مستدامة

.. وصورة في »البيرق« أحلى رسم على الوجوه

»البيرق مول« يتألأل في أسبوعه الخامس

حسين البريكان 
يتابع مجمع »البيرق مول« احتفاالته بكرنڤال 
الربيع لألطفال في أسبوعه اخلامس، حيث ازداد 
اإلقبال على هذا املجمع بكثرة وكان احلضور لهذا 
األسبوع مميزا حيث استقطب األطفال والزوار من 
كل مكان واستمتع احلضور باألنشطة املتنوعة 
التي أدخلت الفرحة الى قلوب اجلميع في جو مليء 
باملرح واأللفة، حيث وزعت جوائز للمتس���ابقني 

والهدايا على األطفال، كما كانت هناك عدة أنشطة 
فكرية وبدنية، اضافة الى الرس���م على الوجوه، 
وفن تركيب اخلرز واملس���ابقات بني األطفال في 
البالي ستيشن وعروض كثيرة ومتنوعة فغمرت 

السعادة قلوب األطفال املشاركني.
ويعتبر مجمع البيرق من أرقى املجمعات في 
املنطقة مبا يقدمه من عروض مميزة جتعل رواده 

في ازدياد دائم.

)أنور الكندري(مسابقات وهدايا للحضور

العنزي يحتفل 
بالدكتوراه

زلزلة احتفل بميالد 
يوسف األول

ي����قي���م احمل���امي عبيد 
العن���زي حف����ل عش�����اء 
مبناس���بة ح����صوله على 
درجة الدكتوراه في القانون 
العام وذلك مس���اء يوم غد 
الثالثاء ف���ي صالة جمعية 
الصليبخ���ات ف���ي منطقة 

الصليبخات.
ألف مبروك.

الزم���يل أس���امة  احتفل 
زلزلة بعي���د مي����الد جنله 
يوس���ف وأقام باملناس���بة 
حفال حضره جمع من األهل 
الذي���ن قدموا  واألصدق���اء 
الهدايا ومتنوا ليوسف أطيب 
األمنيات وحياة سعيدة في 

كنف والديه.
 مبروك وعقب���ال ال� 100 

سنة.

احملامي عبيد العنزي

يوسف أسامة


