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»Osez-moi« ابتكار عطري جديد من مجموعة »الكيماويات البترولية« تشارك المعلمين في يومهم

مبناسبة االحتفال باليوم العاملي للمعلم 
الذي صادف اخلامس من اكتوبر، نظمت 
مجموعة االتصال واخلدمات في ش���ركة 
الكيماويات البترولية زيارة إلى عدد من 
املدارس، حيث التقت املجموعة مبعلمي 
هذه املدارس وقدمت لهم الهدايا الرمزية 
وعددا من إصدارات الشركة ومنها مجلة 
كيميا الصادرة عن الشركة بهدف تع����ريف 
ك����ادر املعلمني على نش���اطات الشركة 
وم�������ا ت���قوم به في املج���ال الصناعي 

املتعلق باالنتاج النفطي إضافة إلى النشاط 
االجتماعي.

وحرصت املجموعة على إدخال البهجة 
الى نفوس املعلمني والتواصل معهم في 
يومهم العاملي تكرميا لهم ولدورهم الكبير 
في تربية واعداد االجيال التي متثل مستقبل 

كويتنا احلبيبة.
من جانبه أكد رئيس مجموعة االتصال 
واخلدمات عبدالهادي الهاجري على أهمية 
دور املعل���م في املجتمع كونه املؤس���س 

احلقيقي جلي���ل الغد، وهو احملرك األول 
إلجناح العملية التعليمية والتربوية، ومن 
جهة اخرى أكد على أهمية التواصل بني 
التعليمية وخاصة  الشركة واملؤسسات 
التعريفية  الزي���ارات  املدارس من خالل 
التي تعطي صورة حية جليل اليوم عن 
التطور الصناعي النفطي الذي تش���هده 
البالد، وتس���اعد في غ���رس وعي جديد 
النفطي واجتذاب  باملس���تقبل الصناعي 

الطاقات الشابة.

يقول شانتال توماس: أردت 
 Osez-moi ابتكار عطري اجلديد
مثلما أبتكر مجموعتي للمالبس 
الداخلية أي بس����خاء، وأناقة 

وحسية.
وانطالقا م����ن حميمية جو 
حجرة لبس وجل����وس املرأة، 
خالفت القوانني السائدة بجرأة 
وشاعرية من خالل مزج ألوان 
الرمادي واألس����ود  القرنفلي، 
البتكار مزيج جريء وأنيق في 
بالتباين  آن واحد، فتالعب����ت 
ب����ني الرجول����ة واألنوثة على 
صعيد شكل  العطر، فاخترت 
زجاجة غير تقليدية وأغدقت كل 

شخصيتي في هذا العطر.
الذي   Osez-moi انه عط���ر
ابتكره ش���انتال توماس، عطر 
أنث���وي للغاية يتماش���ى مع 
مجموعت���ي للمالبس الداخلية 
تفاصيل ثمينة ومواد فخمة مزودة 
بلمسة غير متوقعة«. »إنه عطر 
يتالعب بالتناقضات واألضداد: 
فيجمع بني الق���دمي واحلديث، 
بني الرومانسي والسباق، وبني 

التقني والشاعري«.
إع����ادة تأويل  الزجاجة  إن 
حدي����ث ومت����رف لزجاج����ات 
الفخمة،  التقليدي����ة  العط����ور 
إن شكلها املستدير وجوانبها 
إلى  انثوية وحسية  املشطوبة 
أقصى احلدود، حيث تذكر مادة 
اخلزف غي����ر املصقول بعصر 
النساء اجلميالت، وخاصة ملكة 

فرنسا ماري أنطوانيت.
أما ش����ريط الفينيل األسود 
املرب����وط يدويا ح����ول غطاء 
الزجاجة فهو مبثابة حتية إجالل 
لعالم املوض����ة، إذ يضيف إلى 
العطر ملسة أنيقة متماشية مع 

املوضة ومثيرة في آن واحد.
كم����ا أن غط����اء الزجاج����ة 
يعتب����ر جوه����رة تكنولوجية 
بكل ما في الكلم����ة من معنى، 
فهو مزخرف مبرآة هي حصيلة 
عملية ابداعية.. انها رمز السحر 
والقصص اخليالية، كما لو أن 
املرأة تطرح على نفسها السؤال 
التال����ي: »من ه����ي أجمل امرأة 
الى  على اإلطالق؟« وبالنسبة 
التوضيب اخلارجي مت اختيار 
مفه����وم التباين ب����ني األنوثة 
والرجولة من خالل بذلة أنيقة، 
وقورة وحديثة رمادية اللون. 
»وإلعادة ابتكار عاملي، ال يجوز 
عدم تصوير املرأة، التي ترمز 

برقة شفافة مع نبات الفاوانيا 
ليكتسب نضارة تلطف هذا اجلو 
الرقيق واحلميمي، كما ان العطور 

املسكية متتزج وتتسابق.
إن وقت االستحمام هو وقت 
املتعة بالنس����بة ل����ي، وميكن 
استعمال لوش����ن االستحمام 
Osez-moi عند االستحمام أو عند 
االغتسال بالدش، إنه مستحضر 
يحترم توازن البشرة ويضفي 

عليها راحة يومية حقيقية«.
وكذلك ينساب كرمي اجلسد 
البشرة مغلفا  Osez-moi على 
الرقة ويوفر  إياها بوشاح من 
هذا املستحضر للبشرة متعة 

حقيقية.

الرئيس����ية في  املقومات  إليها 
مجال صناعة العطور، أال وهي 

األزهار.
العطر اجلديد  وترتكز رقة 
عل����ى مزيج عط����ري ميكن ان 
يعك����س نعومة عطر اجلس����د 
وأناقة االزهار ورقتها، إن براعم 
زه����رة »قراجنيباني« املعززة 
بعطور الورد املس����كية � رمز 
الرومانسية � هي التعبير األكثر 
اناقة عن هذه االنوثة املصقولة 
والفاتنة، ويجعلك عطرها املسكر 
تنتقلني إلى أراض بعيدة على 
أجنحة املكونات الذرورية وشذا 
الطبقة  الغالب، وفي  الونيلية 
العطرية الوسطى ميتزج العطر 

سالي اخلضرا تقدم الهدايا للمعلمات جاسم اخلضر يكرم مدير املدرسة وليد الكندري

جاسم اخلضر متوسطا طاقم التدريس في مدرسة حمود برغش السعدون

عبدالهادي الهاجري


