
 السبت مجتمع  مجتمع  مجتمع  مجتمع  مجتمع  مجتمع  مجتمع  مجتمع  مجتمع  مجتمع  مجتمع  مجتمع 
  ٦  نوفمبر ٢٠١٠ 

 17 

 «الرديفة االبتدائية»
   احتفلت بعيد المعلم

 مصطفى أطفأ  شمعته األولى

 المنظمة الدولية للهجرة تكّرم إدارة «كوستا دل سول»

 فندق وريزيدنس «سفير» الفنطاس
  ينظم حملة للتبرع بالدم

 نظـــم فنـــدق وريزيدنس 
«سفير» الكويت، الواقع مبنطقة 
الفنطاس، حملة للتبرع بالدم 
بالتعاون مع بنك الدم املركزي، 
وبـــدأ التبرع من الســـاعة ٩ 
صباحا وحتى الساعة ١ ظهرا 
في احدى قاعات االجتماعات 
بالفندق، ومبشاركة نحو ٦٥ 
موظفا مـــن مختلف اإلدارات 

بالفندق مع عائالتهم.
املناسبة قال مدير    وبهذه 
عام الفندق أورس وايسكوبف: 
«تأتي مبادرة فندق وريزيدنس 
«سفير» الكويت هذه انطالقا 
من إميانه بضرورة املساهمة 
في املشاريع اخليرية تعزيزا 
ملســـؤولياته االجتماعيـــة، 
وقد أســـعدني اإلقبال الكبير 
للموظفني علـــى التبرع، مما 
يشكل جناحا لسياسة الفندق 
ورؤيته املتمثلة في لعب دور 

حيوي ومؤثر في املجتمع».
الدم املتبرع    ويســـتخدم 
الطوارئ  به دائما في حاالت 
وملســـاعدة املرضـــى أثنـــاء 
إجرائهم للعمليات اجلراحية 
أو الذين يحتاجون لكميات من 
الدم للعالج، وبالتالي يساعد 
على إنقاذ العديد من األرواح، 
علما ان احلاجة للتبرع بالدم 
في تزايد مستمر، مما يؤكد على 
ضرورة إطالق حمالت التوعية 
التي تشجع أبناء املجتمع على 

التبرع.

للشركة داخل الكويت كال من 
فندق ســـفير مارينا، وفندق 
انترناشيونال، وقرية  سفير 
فيلكا التراثية، وفندق سفير 

املطار. 

  ويعتبر فندق وريزيدنس 
«ســـفير» الفنطاس ـ الكويت، 
املشـــروع اخلامس لـ «سفير 
 (SIHM) «الدولية إلدارة الفنادق
وتتضمن الئحة الفنادق التابعة 

 قامت رئيس مكتب املنظمة الدولية للهجرة في 
الكويت إميان يونس عريقات بزيارة ملدير عام فندق 
كوستا دل سول رشيد هالل للتعبير عن امتنان 
املنظمة الدولية للهجرة للمهنية العالية واألداء 
املتميز الواضح وامللموس خالل اخلدمة الفندقية 

التي قام بها فندق كوســـتا دل ســـول لنشاطات 
املنظمة الدولية للهجرة في الكويت.

  وبهذه املناسبة قدمت عريقات درعا تذكارية من 
املنظمة الدولية للهجرة متمنية للسيد هالل وفريق 

عمله النشيط املزيد من النجاح والتألق.

 رشيد هالل يتسلم درعاً تكرميية من إميان عريقات

 فحوص أولية قبل التبرع بالدم

 أحد موظفي «سفير الفنطاس» يتبرع بدمه

 احتفلت مدرسة الرديفة االبتدائية 
ـ بنات بمنطقة حولي التعليمية بعيد 
المعلم، تحت رعاية مديرة المدرسة 
المديرة  القالف، وبحضـــور  ايمان 
المساعدة كميلة الجدي والمعلمات. 
وأشـــرف على الحفل قســـم اللغة 
العربية بالمدرســـة برئاســـة رفعة 
الخالدي، وقد قامت مديرة المدرسة 
بتكريـــم المعلمات، وتخللت الحفل 
فقرات متنوعـــة منها فقرة تمثيلية 
قدمتها زهرات المدرسة عن طريقة 
التعليم القديمة في إشارة منهن الى 
دور المعلم في تنشئة األجيال التي 
ترقى بالبشـــرية على مدار التاريخ 

اإلنساني.
 

 احتفل الزميل حسني عبدالعظيم وأسرته 
بعيد ميالد ابنهم مصطفى الذي أطفأ شمعته 
األولى وسط فرحة األهل واألصدقاء الذين 
متنوا له عمرا مديدا وحياة سعيدة في كنف 
والديه. ألف مبروك وعقبال  الـ ١٠٠ سنة يا 

بوصطيف.
 

 إميان القالف

Van Cleef & Arpels 
and the Festival Colbert   

 منتجات متميزة  من «دار الطيب للعود والبخور»

 تنظم لجنة كولبير، المؤسسة 
الفرنسية المرموقة، وبالشراكة مع 
دبي مول في دبي، مهرجان كولبير 
االول من نوعه في المنطقة، وذلك 
في الفترة بين ٢٩ اكتوبر وحتى 

٧ نوفمبر الجاري.
المهرجان،    وخـــالل هـــذا 
الزوار  امام  الفرصة  ســـتتاح 
للمرور ضمن مسار مخصص 
في االماكن العامة من مول دبي، 
يستعرضون فيه ابداعات اعضاء 
لجنة كولبير، ويتعرفون على 
الخبرات الفنية الفذة لكل عضو 

من اعضائها.
  وفـــي اطار هذه المناســـبة 
الخاصة جـــدا، تعرض دار فان 

كليف اند اربلـــز ابداعاتها في 
بوتيكها في دبـــي مول، تحت 
عنـــوان «تصاميـــم تخاطـــب 
احالمك» حيث ستتاح امام الزوار 
فرصة اســـتثنائية لاللتقاء مع 
احد مصممي الورشات االصلية 
في الدار في ساحة فاندوم في 
باريس، حيث تضافرت المواهب 
الشـــابة مع االيـــادي الذهبية 
الفنيين، وعملت بجد  للخبراء 

واخالص.
  وستعرض دار فان كليف اند 
اربلز حصريـــا طريقة تصميم 
مبتكراتها من خالل كشف بعض 
من افضل اسرار الورشة االبداعية، 
وسيكون استوديو الدار االبداعي 

الزبائن  جاهزا لتلبية طلبـــات 
الحصريين الذين يرغبــون في 

تصاميم خاصـة.
  جسدت دار فان  كليف اند اربلز 
الراقية،  المجوهرات  التميز في 
فبفضل اسلوبها الفريد الذي يجمع 
بين الجودة واالنوثة والسحر 
واالناقـــة، واحجارهـــا الفريدة 
والبراعة الحرفية التي ال تضاهي، 
ابتكرت الدار الفرنسية مجوهرات 

راقية مفعمة بااللهام.
دو  ستانيســـالس    يقـــول 
الرئيس والمدير  كورســـيس، 
التنفيذي للدار الباريســـية: ان 
تفوقنا هـــو مغزى وجودنا في 

دار فان كليف اند اربلز. 

 أعلنت «دار الطيب 
والبخـــور»  للعـــود 
الكويتيـــة عـــن نيتها 
الوصـــول مبنتجاتها 
الـــى جميع األســـواق 
اخلليجيـــة والعربية 
اململكـــة  بدايـــة مـــن 
العربية السعودية وقطر 
الى  واإلمارات وصوال 
سلطنة عمان ومملكة 
البحريـــن وغيرها من 
الـــدول العربية، وذلك 
االنتشـــار  لتحقيـــق 
ألصناف الشركة وتغطية 
األسواق املستهدفة من 

قبل قطاع البيع وفتـــح القنوات البيعية املتاحة 
أمام املنتجات الوطنية الكويتية في هذه املرحلة، 

السيما في إطار التنمية.
  واعتبــــرت الشــــركة ان منتجاتها مــــن الطيب 
والعطور ميكنها التمثيل التجاري اجليد في األسواق 
اخلليجية والعربية في ظل املنافســــة العاملية ملثل 

هذه املنتجات.
  جاء ذلك مبناسبة افتتاح املعرض السنوي 
للشـــركة واملقام بالتعاون مع شركة املعارض 
الكويتية بأرض املعارض مبشرف قاعة رقم ٦ 
يوم الثالثاء املاضي والذي افتتحه وكيل وزارة 

التجارة رشيد الطبطبائي.
  وقال املدير العام لـ «دار الطيب للعود والبخور» 
عبدالعزيز  الظفيري ان مسؤولية التنمية اآلن 
تقع على عاتق كل من في قطاع األعمال، وعلى 
املنتجني واملصنعني الكويتيني التطلع الى األسواق 
اخلليجية والعربيـــة باعتبارها منطقة اجلذب 
التجاري واالســـتثماري في الوقت الذي تشتد 

فيه املنافسة على هذه األسواق وعلينا إشباعها 
ذاتيا وتلبية جميـــع احتياجاتها من املنتجات 
والصناعات الوطنيـــة لتحقيق توازن املعادلة 

البيعية في األسواق العاملية.
  وكشف الظفيري عن أحدث منتجات الشركة 
من عطور وأطيـــاب ووصفها بأنها خارج إطار 
املنافســـة والتي تقدمها الشركة خالل معرض 
العطور وهي «مخلط الدار ـ عود املساء ـ وهج 
ـ خلطة زفاف»، وهي منتجات تقدم للمرة األولى 
على هذه الصورة وجميعها مستوحاة من البيئة 

العربية ذات الذوق اخلاص والرفيع.
  وأثنى املديـــر العام لــــ «دار الطيب للعود 
والبخور» على اجلهود املميزة واملشكورة التي 
بذلتها باسمة الدهيم من قبل شركة أرض املعارض 
الكويتية.وقال ان التعامل مع الشـــركة متمثلة 
في الدهيم يصل الى أرقى املستويات الفنية في 
إدارة املعارض واملهرجانـــات اخلاصة بجميع 

فنون البيع والتنظيم والتسويق. 

 بوتيك Make Up For Ever في األڤنيوز

 «أطياب المرشود» تطلق 
  عطر «آية» في معرض العطور

 «Make Up For Ever » بوتيك
   بمفهوم جديد وحصري في الكويت

شركة   اطلقت 
اطياب المرشـــود 
عطر «آية» بمعرض 
العطـــور والمقام 
المعارض  بأرض 
بمشـــرف والذي 
يســـتمر حتى ١٣ 
الجاري والمكون 
مـــن مجموعة تم 
مزجها من اطيب 
انـــواع العطـــور 
الفرنسية ويكشف 
عن الذوق الفاخر 
اطياب  لمنتجات 

المرشود.
  وفي هذا االطار 
وجه المدير العام 
لشـــركة اطيـــاب 
وليد  المرشـــود 

المرشود شـــكره للجمهور الكبير من عمالء اطياب المرشود 
الذين يحرصون على اقتناء كل جديد من منتجاتنا، مؤكدا أن 
اطياب المرشود تبذل قصارى جهدها في ارضاء عمالئها الذين 
تعودوا من الشـــركة تقديم كل ما هو راق وذو ذوق رفيع في 
عالم منتجات العطور والبخور.واضاف المرشـــود ان الشركة 
تحرص دائما على مشاركة عمالئها جميع المناسبات السعيدة 
التي يحتفلون بها ســـواء كانت مناســـبات عامة او شخصية 
لتقدم لها الجديد مـــن منتجات العطور والبخور الفخمة التي 
تناسب االحتفال بهذه المناسبات العديدة، مضيفا ان هذا النهج 
في التعامل ما بين الشركة وجمهورها من العمالء الكثر داخل 
وخارج الكويت هو ما يدفع اطياب المرشـــود لبذل المزيد من 

الجهود لتقديم االفضل ارضاء لعمالئها. 

 حيث املفهوم اجلديد للتسوق مع بوتيك حصري يعد االول من نوعه 
في الشرق االوسط مت افتتاح البوتيك في مجمع األڤنيوز بتصميم يحاكي 
Make Up For Ever ما وراء الكواليس ليتمتع العمالء بأجواء تســــوق 
فريدة ومثيرة.يقدم هذا البوتيك بتصميمه العصري جتربة فريدة في 
عالم املكياج، فهو يتيح لعمالئه فرصة التعلم واالستمتاع بالتسوق، 
وتلبية الحتياجات فناني التجميل احملترفني والنساء على حد سواء، 
يضم البوتيك اكبر تشكيلة من املنتجات التي تتراوح بني املكياج اليومي 
واملؤثرات اخلاصة.ومبا ان التعليم هو احدى قيم العالمة، وتلبية لرغبة 
 Make Up For العمالء في احلصول على دورات مكياج خاصة، تفتخر
Ever مبشــــاركة خبرة ٢٥ عاما في هذا املجال من خالل مدرسة املكياج 
املوجودة داخل املتجر، لتقدم هذه املدرسة دورات تطبيقية في فن املكياج 
على حسب احتياجات العمالء واذواقهم، تشمل هذه الدورات تقنيات 
تطبيق مكياج الوجه والعيون، مكياج اطاللة املساء ومكياج العروسة 
 Make Up For والكثير غيرها، مع بوتيك املفهوم اجلديد واحلصري من
Ever ســــتتمكن كل امرأة من اكتشاف اسرار عالم احملترفني والشعور 

بأنها اكتسبت مهارات جتعلها بحق فنانة مكياج محترفة. 

 «الشباب والرياضة» تحتفل بالوفد السوري الزائر

 هدية تذكارية من الوفد السوري يتسلمها د.فؤاد الفالح

 لقطة تذكارية للوفد السوري مع املدير العام لهيئة الشباب والرياضة وأعضاء مجلس اإلدارة 

 أقامت الهيئة العامة للشــــباب والرياضة حفل 
تكرمي وعشاء على شرف الوفد الرياضي باجلمهورية 
العربية السورية برئاســــة اجلنرال موفق جمعة 
رئيس االحتاد الرياضي بدرجة وزير ورئيس اللجنة 
األوملبية الســــورية يرافقه فراس املعال أمني ســــر 
اللجنة األوملبية الســــورية وفاروق سرية رئيس 
االحتاد السوري لكرة القدم. حيث كان في مقدمة 
مستقبليه رئيس مجلس االدارة املدير العام للهيئة 
العامة للشــــباب والرياضة د.فؤاد الفالح ونائب 
رئيس مجلس االدارة محمد املسعود وأعضاء مجلس 
ادارة الهيئة ونائب املدير العام لشــــؤون الشباب 
جاسم يعقوب ونائب املدير العام لشؤون اإلنشاءات 

والصيانة عصام جعفر.
  ومت تبادل األحاديــــث الودية التي تهم احلركة 
الرياضية بني البلدين الصديقني والتنســــيق في 
املواقف العربية واإلقليمية والدولية لصالح شباب 

ورياضيي البلدين في املجاالت املختلفة. 

 عطر آية

 أحمد وناني احتفال بخطوبتهما

 احتفل أحمد صابر عبدالعال بخطوبته على اآلنسة 
ناني أنور وسط فرحة األهل واألصدقاء الذين شاركوا 
العروســـني فرحتهما ومتنوا لهما السعادة والهناء. 

ألف مبروك وعقبال الفرحة الكبرى. 

 يهنئ عبدالكـــرمي البربري 
املستشار شريف قورة مبناسبة 
الـــى محكمة  ترقيتـــه ونقله 

جنايات املنصورة. 
  ألف مبروك ومنها لألعلى.

 يعـــاود الرئيس املنتخب لالحتاد الدولي للمنظمات الهندســـية م.عادل 
مساعد اخلرافي استقبال رواد ديوانية العائلة «اجلاراهللا اخلرافي» بالشامية 
اعتبارا من يوم االثنـــني املقبل وكل اثنني، وذلك بعد عودته من رحلة عمل 
طويلة شارك خاللها في أســـبوع الهندسة العاملي باألرجنتني، واجتماعات 
مكتب االحتاد الدولي في بوينس آيرس والعاصمة الفرنســـية باريس، كما 
التقى اخلرافي عددا من مســـؤولي املنظمات الهندسية في الواليات املتحدة 

األميركية.

البربري 
يهنئ قورة

ديوانية اجلاراهللا اخلرافي االثنني


