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 محافظ حولي استقبل السفير السلوڤاكي

 درس نموذجي بمدرسة عيد بداح المطيري

 براعم الحضانة المثالية يؤدون مناسك الحج

 دار بياجيه تضيء موسم األعياد بتصاميمها الرائعة
 شكل مجموعة الساعات 
وتصاميم املجوهرات األنيقة 
املعروضـــة في دار بياجيه 
على نحو باهر الرفيق املتألق 
في حفالت نهاية العام، وفيما 
الرجالية  الســـاعات  تنقل 
إحساسا بالتقليد واخلبرة، 
ُحتاط الساعات واملجوهرات 
املتأللئـــة بســـحر متوّهج 
يجعلها تلمع كالنجوم في 
إحدى ليالي الشتاء املظلمة. 

وسواء اكتست بالذهب األبيض أو األصفر، أو ترّصعت 
باملاس أو جاءت «عادية»، فهي ترمتي بصدق وســـط 
الرقصة. تقايض هذه اخلوامت املثيرة بشكل واٍه  إحدى 
خوامتها بسلسلة من األحجار الساحرة التي تغزل برنة 
ذهبية وتطّوق هذه االبتكارات الرائعة اصبع احلبيب 
بحرية فيمـــا تعانق قالدة من الذهب األبيض ترصعها 
٥٨ ماسة العنق اجلميل، اضافة الى منوذج من التخرمي 
املاســـي يرقد بلطف على البشـــرة وباقة من ٨٧ حجرا 
كرميـــا تؤلف منوذجا من فن الزخرفة العربي املتمّوج 
ليشكل قالدة تزّين محيط العنق املنحني بخّفة. تتألأل 
ماسة ملوكية بتقطيع اجاصّي الشكل شبيهة بقطرة من 
أشعة الشمس الســـاحرة واملثيرة لألحاسيس ويلتّف 
رسم منوذجي متكرر شبيه بلعاب الشمس املتألق حول 
االصبع بعدد ضخم من األحجار الكرمية مشـــكال بذلك 

اكليال رائعا من الذهب األبيض.
  وبتصميـــم أيقوني رائع شـــّق طريقه عبر عصور 
 Piaget متعاقبة غير عابئ مبرور الزمن. تكشف ساعة
Dancer اخلالدة عن شخصية ال يبطل زّيها مطلقا، ُترجمت 
في حليتني مدّورتني مزدوجتني موّلدة ضبطا رشـــيقا 
إليقاع االطار والســـوار، املنجزين كليا بصورة يدوية 
على يد الصانعني في الشركة. يالئم السوار معصم اليد 
على نحو مثالي بفضل حلقاته املتحركة التي مت جمعها 
بشكل منفرد بحيث تتالعب باملساحات اللّماعة واملطفأة 
اللمعـــة على نحو متعاقب. وهـــي تندمج بتقنية غير 
ملحومة بالعلبة املصنوعة من الذهب األبيض فيما يضيء 
امليناء الغارق في بحر من املاس رقصة العقارب الدائرية 
املتواصلة. يشكل الطراز النسائي بعلبته البالغ قطرها 

٢٨ ميلليمتـــرا النّد املثالي 
الرجالية بعلبتها  للنسخة 
البالغ قطرها ٣٨ ميلليمترا 
الذي  السفير  مع كريستال 
يسّلط الضوء على احلركة 
 Calibra التي تـــدق مبعيار
٤٣٠ مـــن بياجيـــه، وهي 
حركة ميكانيكية مســـّجلة 
يدوية التدوير بسماكة ٢٫١ 

ميلليمتر.
  سفيرة جديرة مبهارات 
صناعة احلركة لدى بياجيه، تؤكد على خبرة الدار في 
حقل صنع الساعات الفائقة الرقة، وهي وحدها القادرة 
علـــى احتضان احلركة اجلديدة ١٢٠٨P Calibre التي مت 
االعتراف بها باعتبارها احلركة األرق من نوعها حيث 
لم تتعد سماكتها ٢٫٣٥ ميلليمتر. وفي خطوة تكرميية 
للحركة األسطورية ١٢P التي طرحتها الشركة قبل ٥٠ 
عاما، تخطت هذه احلركة الذاتية التعبئة حدود جدوى 
امليكانيكية املجهرية دون ان تفقد شيئا من وثوقيتها 
بعد ان مت تصميمها وتطويرها كليا في مصنع بياجيه 
لتبقى وفية لتقليد املهارة احلرفية الراقية الذي شكل 
الدمغة الثابتة ألصالة وجود جميع ابتكارات الشركة. 
يتجّلى اجناز عقاربها في احتـــرام أعرق التقاليد، مبا 
فيها رسم «سواحل جنيڤ» اللوالب املزّرقة واملسننات 
الدائرية املصقولة بالفرشاة، عبر قعر العلبة املصنوع 

من كريستال السفير.
  كما تتمتع ساعة Piaget Emperador الفاخرة بخاصية 
اجلمع بني األشـــكال الدائرية واملستطيلة واللعب على 
املساحات املتعاقبة اللّماعة واملصقولة بالفرشاة فيما 
تزيد علبتها املتألقة بالذهب األبيض مع شكلها اجلانبي 
املنحني مـــن جمال مينائها املغّشـــى بالفضة لتضفي 
طّلة عصرية جدا على الطابع الكالسيكي بفضل الذهب 
األبيض الذي يكسو املؤشرات الساعية املطّبقة العصوية 
الشكل وشعار نبالتها – الرمز التاريخي لشركة بياجيه. 
ويعكس الرسم املخّرم الشـــراقة الشمس دقة احلركة 
امليكانيكية الذاتية التعبئة النابضة مبعيار ٥٥١P التي 
تقود عروض البيانات اخلاصة بالثواني الفرعية عند 

مؤشر الـ ١٠ واحتياطي الطاقة عند مؤشر الـ ٦. 

 نظم قسم التربية اإلسالمية مبدرسة عيد بداح 
املطيري محاضرة دينية بعنوان «فضل العشر األول 
من ذي احلجة» حاضر فيها الداعية عبداهللا العجمي 
اإلمام واخلطيب في وزارة األوقاف والشـــؤون 
اإلســـالمية، تناول فيها بعض فضائل شهر ذي 

احلجة والعشر األول منها، كما تخلل احملاضرة 
أسئلة دينية حول املوضوع. وحضر الدرس عدد 
من األساتذة ورؤساء األقسام وكانت احملاضرة 
برعاية مدير املدرسة فهد العجمي وحتت اشراف 

رئيس القسم فهد املطيري. 

 استقبل محافظ 
الفريـــق  حولـــي 
عبـــداهللا الفـــارس 
في مكتبـــه مببنى 
احملافظـــة ســـفير 
جمهورية سلوڤاكيا 
لدى الكويت د.إيفان 
التشارتيش، حيث 
جاءت الزيارة بهدف 
التعـــارف وتوثيق 
عالقات الصداقة بني 
اجلانبني كما شهدت 
تبـــادل األحاديـــث 
الودية وسبل دعم 
وتنميـــة العالقات 
الثنائية بني البلدين 

الصديقني.
 

 أقامت احلضانة املثالية ثنائية 
اللغة مهرجان مناســـك احلج، 
بأداء مناسك  حيث قام األطفال 
احلج بطريقة سلســـة ومنظمة 
بعد ان حرصت ادارة احلضانة 
على تعليمهـــم كيفية أداء هذه 

املناسك.
  وعبـــر أولياء أمـــور تالميذ 
احلضانة عـــن فرحتهـــم بهذا 
النشـــاط الريادي على مستوى 
املنطقة، وقاموا بتقدمي هدايا العيد 
لألبناء من خالل فقرة العيد التي 
شاركوا أطفالهم فيها، كما قدموا 
شكرهم للمديرة العامة للحضانة 
قياس العنزي، على اهتمامها مبثل 
هذه األنشطة، وأثنوا على جهود 
املعلمات في تدريب األطفال على 

األنشطة الهادفة. 

أكادميية إعداد   اختتمت 
القــــادة بالتعاون مع عمادة 
خدمــــة املجتمــــع والتعليم 
الكويت  املســــتمر بجامعة 
أولــــى دوراتهــــا التي كانت 
بعنــــوان «ســــمات القائــــد 
الناجح» وقدمتها د.لطيفة 
عيد واستعرضت من خاللها 
الناجح  القيــــادي  صفــــات 
القيــــادة وكيفية  وأمنــــاط 
اكتســــاب املهــــارة ومراحل 
تشكيلها والفارق بني القائد 

املولود والقائد املصنوع.
الدورة حتدث    في نهاية 
مدير األكادميية عبدالرحمن 
اجلاسر مع املنتسبني وشكرهم 
على اهتمامهــــم وحرصهم 
وتفاعلهم مع احملاضرة وإذا 
كانت بدايتهــــم بهذا العطاء 
والتفانــــي، فيما قام بتكرمي 
د.لطيفــــة عيد وأثنى عليها 
إلبداعهــــا للعام الثالث على 

التوالي مع األكادميية.

 محافظ حولي الفريق عبداهللا الفارس أثناء لقائه السفير د.ايفان التشارتيش

 .. وجانب من تقدمي األضاحي 

 عبداهللا العجمي متحدثا عن فضل العشر األول من ذي احلجة 

 مديرة الروضة غدير النبهان تشارك األبناء وأولياء أمورهم فرحة العيد

 الطواف حول منوذج للكعبة

 اجلاسر يكرم د.عيد

 خالد الفودري الشيخ مبارك العبداهللا 

 تكريم أبناء أعضاء النادي البحري
  المتفوقين االثنين

 «إعداد القادة» بجمعية المعلمين اختتمت دورة القائد الناجح

 أشار أمني الســـر العام ورئيس اللجنة الثقافية واالجتماعية 
في النادي البحري الرياضيخالد الفودري إلى أنه مت حتديد يوم 
االثنـــني املقبل موعدا حلفل تكرمي أبناء األعضاء املتفوقني للعام 
الدراسي املاضي٢٠٠٩/ ٢٠١٠ والذي سيقام برعاية كرمية من قبل 
رئيسة النادي الفخرية الشيخة د.سعاد الصباح وبحضور الشيخ 

مبارك العبداهللا املبارك. 
   وذكـــــــر الفودري أن احلفل ســـيقام في تــــمام الســــــاعة 
الســــادسة في صــــالة املغفور له الشيخ عبداهللا املـــبارك في 
مقر النادي بالــــساملية وسيشمل التــــكرمي كل أبــــناء األعــــضاء 
احلاصلني علــــى تقدير امتياز ســـواء في املرحلة االبتدائية او 
املتوســـطة او الثــــانوية أو احلاصلني على ٣٫٥  نقاط في نظام 

املـــقررات.
    ووفــــقا للكشـــوف التي مت إعدادها مسبقا بعد االنتهاء من 
موعد التســـجيإللى جانب تكرمي األبنـــاء احلاصلني على تقدير 
«جيد جدا» في صفوف النقل من مرحلة إلى األعلى (اخلامس + 

التاسع + الثاني عشر).
  وأشـــاد الفودري بالرعاية الكرمية التي تفضلت بها رئيسة 
النادي الفخرية الشـــيخة د. ســـعاد الصباح وباحلضور الكرمي 

للشيخ مبارك العبداهللا.
    مشـــيرا إلى أن حفل تكرمي أبناء األعضاء املتفوقني يأتي في 
إطار األنشطة التربوية التي يحرص النادي على إقامتها ولتشجيع 

أبناء األعضاء ال على النجاح فقط وإمنا التفوق. 
 

 جانب من املنتسبني واملنتسبات خالل الدورة 

 حملة ٣ أيام للتبرع بالدم من «كاريبو كوفي»
بنك الدم الكويتي الذي يوفر لنا 
هذه الفرصة للمساعدة في انقاذ 
ما ميكـــن انقاذه من أرواح من 
منطلق إمياننا الراسخ بقيمنا 
وتقاليدنـــا التي نعتز ونفخر 

بها». 
  ويقول بولس شحادة يونس 
امتيازات  مدير عـــام شـــركة 
الساير: «ان انتماءنا ملجتمعنا 
ومسؤوليتنا االجتماعية جتاه 
مجتمعنا هما جزء ال يتجزأ من 
رسالة شركتنا، واننا سعداء 
جدا بتأصيل هذه املســـؤولية 
مبثل هذه األعمال واألنشـــطة 
التي تنسجم متام االنسجام مع 
فلسفة كاريبو كوفي كمؤسسة 
الوعي مسؤوليتها  تعي متام 
االجتماعية». هذا وتعهد عدد 
كبير من موظفي كاريبو كوفي 
مبواصلة تبرعهم بالدم بصورة 

منتظمة. 
 

مواقعهم بالشركة. وانه لشرف 
عظيم لنا ان نقدم هذا الدعم الى 

خالل اجلهود اإلنسانية اخليرة 
من جميع موظفينا في مختلف 

االجتماعية بالتزامنا لرد اجلميل 
ملجتمعنا مبختلف أطيافه من 

 نظمت كاريبو كوفي حملة 
للتبرع بالدم بالتعاون مع بنك 
الدم في الكويت وتعد احلملة 
االولى من نوعها التي تنظمها 
الشركة ملدة ٣ أيام باجلابرية، 
ففي اطار وعيها ملســـؤوليتها 
االجتماعية قام موظفو كاريبو 
كوفي بالتبرع بالدم، وســـعيا 
املواطنـــني  منهـــا لتشـــجيع 
واملقيمـــني بالكويت على دعم 
هذه احلملة، قدمت كاريبو كوفي 
عصير البرتقال الطازج لكل من 
التبرع بالدم على  يشارك في 

مدى ٣ أيام. 
  وقد صرح العضو املنتدب 
لشركة امتيازات الساير الوكيل 
احلصري لكاريبو كوفي بالشرق 
األوســـط حمد مساعد الساير 
الدافع  في معرض حديثه عن 
وراء هذه احلملة، قائال: «اننا في 
كاريبو كوفي نؤمن مبسؤوليتنا 

 موظفو كاريبو كوفي يتبرعون بدمهم انطالقا من مسؤوليتهم االجتماعية 

إبراهيـــم   احتفـــى 
سعدو احلريري مع أهله 
في الكويـــت بعـــودة 
أقـــاربه مـــن أوروبا 
وشـــاركهم  وسورية 
الــــفرحة مـــع عــدد 

من رجال األعمال.

احلريري احتفى باألهل
 يحتفل عضــــو مجلس ادارة نادي 
الشباب جميل الشمري بزفاف ابنه دعيج 
على كرمية احدى االسر الكويتية مساء 
اليــــوم اجلمعة في قاعة الوادي خلف 
نادي الساحل في منطقة ابوحليفة. ودعا 
العديد من االهل واالصدقاء  الشمري 

والرياضيني الى هذه املناسبة. 

الشمري يحتفل بزفاف ابنه
العـقـــيـد   تلــقــــى 
عبدالعزيـــز عشـــوي 
العنزي العديد من باقات 
التهنئة والورود مبناسبة 
ترقيتـــه الى عقيد. ألف 
ألف مبروك يا بوسعود 

ومنها الى األعلى.

مبروك الترقية


