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حمد العنزي
حتت رعاي����ة مديرة منطقة 
اجله����راء التعليمي����ة باإلنابة 
لطيفة العجيل اقامت مدرس����ة 
تيماء املتوسطة بنات باجلهراء 
أس����بوعا ثقافيا يحمل شعار 
»التربية عاملنا.. واإلبداع غايتنا« 
الثقافي بندوة  واستهل احلفل 
حتم����ل عن����وان »جودتنا إلى 
أين؟« بحضور مراقب التعليم 
املتوس����ط في منطقة اجلهراء 
محمد السعيدي ود.خالد املهندي، 
ومديرة املدرسة لطيفة السعيدي 
وعدد من مدرسات قسم اللغة 

العربية والعلوم.
وتخلل احلفل تقدمي العديد 
من الفقرات الفنية املميزة وتقدمي 
اللوحات والتشكيالت التربوية 
التي انعكس اثرها واهميتها على 

احلضور واملتابعني.
وق����د بذلت إدارة املدرس����ة 
ممثلة في املديرة املتميزة لطيفة 
السعيدي جهودا مضنية وكبيرة 

ف����ي إجناح احلف����ل وخروجه 
بالشكل االمثل الذي لقي رضا 
واستحس����ان احلض����ور م����ن 

اجلمهور.

أطلقت ش���ركة تيفاني 
 Tiffany Watch Co. للساعات
Ltd ساعة Atlas للسيدات، 
والتي تضم تصميم شركة 
تيفاني آند كو املميز، إضافة 
أنثوية خاصة  إلى ملس���ة 
لك���ي تتمتع به���ا الفتيات 
العصري���ات م���ن مختلف 
العمرية. وحتافظ  املراحل 
هذه الساعة على خصائص 
مجموعة ساعات أطلس، أي 
األعداد الرومانية الضخمة 
وامليناء الدائري، التي تبرز 
في هذه املجموعة املتوافرة 
بنموذج أنيق بحجم 36 ملم 
مصنوع من الذهب األحمر 
عيار 18 قيراطا ومرصعة ب� 
42 قطعة أملاس عيار 0.39 
قيراط، ونسخة من الفوالذ 
املقاوم للصدأ بحجم 30 ملم 
مزودة مبيناء رومانس���ي 

زهري اللون. 
ابتكرت ش���ركة  وق���د 
تيفاني للساعات إطارا مميزا 
مخصصا لهاتني املجموعتني: 
األعداد الرومانية املتوسطة 
احلجم املس���تخدمة على 

اإلطار هي في الواقع عبارة عن امتداد لألعداد املوجودة على 
امليناء، كما أنها مس���توحاة من عناصر موجودة على ساعة 
Atlas الشهيرة التي حترس مدخل احملل التجاري املميز لشركة 

.5th Avenue The تيفاني آند كو الواقع في اجلادة اخلامسة
اجل���زء العلوي لألعداد، وال���ذي مت صقله ورفعه إلضفاء 
تناقض وعمق أكبر، يقع على إطار غير ملاع بحيث تتميز الساعة 
مبظهر فريد وملموس. كذل���ك، زّين محيط العلبة احلاضنة 
العميقة بتفاصيل مالئمة من الس���يراميك األسود أو الزهري 
اللون، والتي تتوازن مع التاج الذي يحمل شعار تيفاني آند 
ك���و كما توجد العروات املتميزة التي تربط العلبة احلاضنة 
باحلزام. أما في النسخة الفاخرة من الساعة الذهبية، فقد مت 

ترصيع العروات باألملاس. 
ويضم امليناء األسود املصقول في نسخة الساعة بحجم 36 
ملم واملصنوعة من الذهب األحمر، أعدادا رومانية ومؤشرات 
ساعة رائعة من الذهب األحمر، والتي رصع كل منها بأحجار 
األملاس البراقة. وعند مشاهدة امليناء املصقول الزهري اللون في 
الساعة املصنوعة من الفوالذ املقاوم للصدأ، فالكلمة الوحيدة 
التي تخطر على بالنا هي »رومانسية«، والتي تعززها أيضا 
نافذة التاريخ املصنوعة على شكل قلب البارزة على الساعتني 

عند إشارة الساعة السادسة.
اما عقارب الساعة من نوع Dauphine والتفاصيل املوجودة 
على امليناء فمحمية بواس���طة بل���ورة ياقوت معاجلة مبادة 
مضادة لالنعكاس من اجلهة الداخلية. في حني قلب س���اعة 
Atlas للس���يدات ينبض بآلية كوارتز سويسرية دقيقة، كما 
أن كال النموذجني يتس���مان مبقاومتهما لتس���رب املياه حتى 

عمق 30 مترا. 
جتدر اإلش���ارة إلى توفر مجموعة واس���عة من النماذج، 
وهي بأحجام متنوعة تتراوح بني 30 ملم و36 ملم مصنوعة 
من الذهب األبيض أو األحمر ومرصعة باألملاس، وأحجام 30 
مل���م أو 36 ملم من الفوالذ املقاوم للصدأ، ومنوذج بحجم 30 
ملم أوتوماتيكي بلونني إضافة إلى جهاز توقيت من الكوارتز 

الصلب بحجم 36 ملم.

معرض فني مصاحب ألنشطة األسبوع الثقافي

فقرة عن احترام الوقت واحلفاظ على املمتلكات والنظافة

)سعود سالم(د.خالد املهندي ومحمد السعيدي ولطيفة السعيدي يتابعون إحدى الفقرات

 ATLAS تيفاني للساعات تطرح ساعة
للسيدات في الكويت

»التربية عالمنا.. واإلبداع غايتنا« في متوسطة تيماء للبنات »معجزة الشفاء« تشارك »حملة الجيران« االحتفاء بالحجاج
ف���ي ج���و إميان���ي مل���يء 
الفرحة  بالروحانيات وتغم���ره 
والسعادة بعد العودة من األراضي 
املقدسة وأداء فريضة احلج، عاش 
حجاج بيت اهلل احلرام التابعون 
أوقات���ا طيبة  حلملة اجلي���ران 
وسعيدة خالل احلفل الذي نظمته 
احلملة في فندق هيلتون املنقف 
مبناسبة العودة وسالمة الوصول 
الى ارض الوطن ومبشاركة شركة 

عسل معجزة الشفاء.
وهنأ مدير عام حملة اجليران 
الفودري جميع احلجاج  راش���د 
احملتفى بهم، معرب���ا في الوقت 
نفسه عن خالص شكره وعميق 
امتنانه ملا قدمته ش���ركة عس���ل 
معجزة الشفاء من هدايا قيمة من 
أفضل منتجات الشركة املتنوعة 
ألفراد احلملة من احلجاج، ما أضفى 
جوا من البهجة والس���عادة على 

جميع احلضور.
كما أكد املدير اإلقليمي لشركة 
معجزة الشفاء محمد قاسم املجددي 
ان اختيار حملة اجليران لم يأت 
من فراغ وإمنا جاء ليكون اكتماال 
لسلسلة أعمال اخلير التي تتبناها 
احلملة، لذلك فإن الش���ركة دائما 
حترص على املساهمة واملشاركة في 
تلك األنشطة واملظاهر االجتماعية، 
رغبة منها في ان يتعرف اجلمهور 
دائما عل���ى اجلديد في منتجاتها 
التي تلقى قبوال واستحسانا يدفع 
القائمني على الشركة الى تطوير 
تلك املنتجات بشكل صحي ومفيد، 
الشفاء  مبينا ان حرص معجزة 
على تل���ك املش���اركة التطوعية 
جاء رغبة في ان تساهم في رسم 
البسمة والفرحة وإضفاء جو من 

..وهدية ألحد الشباب احلجاجالبهجة على احلفل.

متابعة من احلضور

خديجة الزويد وفاطمة الظفيري ود.عصام عبداحلافظ ود. هاني السيد

)سعود سالم(د.هاني السيد ود.عصام عبداحلافظ يتوسطان عددا من املعلمات

مديرة املدرسة فاطمة الظفيري تقدم درعا تذكارية للدكتور هاني السيد

هدايا من معجزة الشفاء للحجاج

»أضرار الوجبات السريعة« في مدرسة المطالع المتوسطة بنات
عادل الشنان

نّظمت معلمتا علوم األس����رة 
واملستهلك خديجة الزويد وإميان 
الس����عيدي من مدرس����ة املطالع 
التابعة حملافظة  املتوسطة بنات 
اجلهراء التعليمية حلقة نقاشية 
بشأن األضرار املترتبة على تناول 
الوجبات س����ريعة التحضير في 
املطاعم بحضور مديرة املدرس����ة 
فاطمة الظفيري ومن كلية التربية 
األساسية نائب رئيس قسم االقتصاد 
الس����يد ومساعد  املنزلي د.هاني 
قس����م االقتصاد املنزلي د.عصام 
عبداحلافظ وع����دد من املعلمات. 
وقالت الزويد ان الغذاء يحتل أهمية 
عالية في حياة اإلنسان ليهنأ بها 
بشكل سليم وصحي وجميع األطباء 
العامليني وعلماء التغذية أكدوا ان 
الوجبات السريعة بشكل  تناول 
مس����تمر سبب النتش����ار أمراض 
السمنة والسكري وبعض األمراض 
السرطانية من خالل ارجاعه الى 
الغذائية  العادات والس����لوكيات 
اخلاطئ����ة، ف����ي حني أق����ر علماء 
االقتصاد بأن ربع ميزانية العالم 
تصب في املطاعم وان في الكويت ما 
تعادل نسبتهم 93% يترددون على 
املطاعم بشكل شبه يومي، مؤكدة 
ان الواليات املتحدة األميركية كانت 
من الدول السّباقة الى ترويج فكرة 
اليوم  الس����ريعة ولكنها  املطاعم 
تصرف 60 مليار دوالر س����نويا 
على عالج حاالت الس����منة لديها 

التردد على املطاعم واالبتعاد جذريا 
عن فك����رة جعل املطاع����م جزءا 
من السفرة ش����به اليومية حيث 
مت الوصول من خالل اس����تبيان 
ميداني في الكويت الى ان نسبة 
47% يت����رددون على املطاعم مرة 
أس����بوعيا و22% مرتني أسبوعيا 
و20% ثالث مرات أسبوعيا و6% مرة 
بشكل يومي وفقط 5% هي نسبة 
الذين ال يقبل����ون على الوجبات 

السريعة إال نادرا.

وتصرف 100 مليار دوالر سنويا 
لعالج أمراض مستعصية نتجت 
عن تناول الوجبات السريعة، وفي 
اململكة العربية السعودية تعاني 
60% من الفتيات في سن املراهقة 
من السمنة املفرطة أيضا بسبب 
الس����ريعة وذلك لعدة  الوجبات 
أسباب علمية وطبية ناجتة عن 
طرق طهي الوجبات السريعة أو 

مواد صنع الوجبات السريعة.
وطالبت اجلميع بأهمية ترشيد 

م����ن جهته، أكد رئيس قس����م 
االقتصاد املنزلي في كلية التربية 
األساسية د.هاني السيد ان الكويت 
تعد من البلدان التي بها نس����بة 
عالية من املطاعم مقارنة مبساحتها 
وعدد سكانها من املواطنني واملقيمني 
وذلك بسبب القوة الشرائية بها وان 
مبررات تناول الوجبات السريعة 
رغم املعرفة التامة بضررها تنصب 
على بعد مكان العمل عن املنزل او 
اخلروج مع األصدقاء وهي مبررات 

ضعيفة جدا ولكن هناك مبررات 
غريبة نوعا ما مت احلصول عليها 
من الش����ارع الكويتي ومنها على 
سبيل املثال ال احلصر قتل أوقات 
الفراغ او ملجرد تقليد اآلخرين وهي 
غالبا ما تكون عند فئة املراهقني 
الذين باتوا يعانون من مشكلتي 
السمنة والسكري بشكل ملحوظ. 
بدوره قال مساعد قسم االقتصاد 
املنزلي في كلية التربية األساسية 
د.عص����ام عبداحلافظ ان األبحاث 
العلمي����ة أكدت ان زي����ادة الوزن 
وهشاشة العظام بدأت تنتشر عامليا 
الوجبات السريعة  بسبب تناول 
الت����ي حتتوي ف����ي معظمها على 
مواد منشطة جلينات الرغبة في 
تناول الطعام بكثرة خصوصا الذي 
يحتوي على سعرات حرارية، وأيضا 
الحتوائها على حمض الفوسفوريك 
الذي ميتص الكالسيوم من العظام 
ويحول دون التصاقه بها ويؤدي 
الى عسر الهضم، كما اكد العلماء 
البريطانيون على ان اجليل احلالي 
معرض ألمراض خطيرة وعرضة 
للوفاة في سن مبكرة جدا بسبب 
الوجبات السريعة بشكل  تناول 
ش����به يومي، مضيفا ان األطعمة 
املشبعة بالدهون واملعلبة حتتوي 
على مواد حافظ����ة وبذلك تدخل 
ضمن دائرة املواد املسببة ألمراض 
سرطانية واملواد املؤدية للكسل 
العقل واجلس����م  ف����ي  واخلمول 

وضعف الذاكرة.


