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 مديرة املرحلة الثانوية ومديرة الروضة تسلمان شهادات التقدير للداعيات طاقم عمل «حليب وهيل»

 مديرة املرحلة املتوسطة نبيلة االسطى تكرم د.ماجدة بوطيبان

 طالل اجلري

 متابعة من مديرات املدرسة واملعلمات واالخصائية االجتماعية

 مديرة املرحلة املتوسطة واملديرة املساعدة واالخصائية االجتماعية يكرمن جنالء الشامري

 «حليب وهيل» خدمة متميزة

 أفكار جديدة من «حليب وهيل» في ٢٠١١

 من الساعات املعروضة

 احمد بهبهاني متوسطا علي مراد بهبهاني ونيكوال غرزوزي

 علي مراد بهبهاني ونيكوال غرزوزي لقطة تذكارية مبناسبة جتديد بوتيك اودميار بيغيه

 بوتيك أوديمار بيغيه في تصميم جديد بمجمع الصالحية
ترتدي أمناطا منمقة تذّكر بحركة 
الساعة، وينقسم املكان بوضوح 
الى جزأين متميزين، فاجلزء األول 
يستقبل الداخلني ويتميز بأرضية 
من اخلشب الزاهي اللون، ومكتبة 
كبيرة مليئة بكتب حول الساعات 
ونوافذ عرض وأطر كبيرة مضيئة 
تعرض أحـــداث صناعات الدار، 
وفي الوسط طاولة رائعة حتمل 
مكعبات زجاجية أنيقة حتتوي 
على مجموعات أودميار بيغيه 
القّيمة، وبعد ان يستمتع الزائر 
بجمالية هذه الغرفة يعبر جدارا 
سميكا من خشب الوينجي لتظهر 
أخيرا الردهة في اجلزء اخللفي من 
املتجر، وفي هذا املكان احملتجب 
والدافئ املتميز بســـجاد سميك 
البيج، وبســـتار مخملي  بلون 
منزلق على طول اجلدار، يرتاح 
الزائر الى حميمية الردهة حيث 
إبداعات  ينعم بتجربة أحـــدث 
 Le Brassus مصنع لو براســـو
بفضل تصميمها املرهف واألنيق، 
تشكل بوتيك الكويت املكان األمثل 
لتسليط الضوء على املجموعات 
الرائعة ومنتجات الدار الفريدة 
وأناقة ســـاعات أودميار بيغيه 

املصنعة برهافة مطلقة.

حتسني تصميم متاجرنا للحفاظ 
على صورة عالمتنا التجارية، وقد 
أعيد النظر في تصميم هذا املتجر 
بشكل كامل في إطار قيم العراقة 
والتميز واجلرأة التي تعتز بها 
دارنا منذ إنشائها في عام ١٨٧٥، 
إنه لنجاح باهر وآمل انه سيلقى 

اعجاب الشعب الكويتي».
الواجهات اخلارجية    وتزين 
ستائر من لون اللؤلؤ الرمادي 

التحديث    وقد حققت عملية 
هذه جناحا باهرا من حيث إدماج 
الرموز اجلمالية واملميزة للعالمة 
التجارية من خالل استخدام املواد 
الرصينـــة واألنيقة والطبيعية 
ولكن أيضا بفضل اضاءة مكّيفة 
تكييفا خاصا يعزز فساحة املوقع. 
وقد أعلـــن رئيس مجلس ادارة 
أودميار بيغيه، فيليب ميرك ما 
يلي: «يجدر بنا ان نســـتمر في 

 لميس بالل
  في عـــام ٢٠١٠، اســـتضاف 
عدد من أهـــم العواصم العاملية 
افتتاح متاجـــر أودميار بيغيه، 
الساعات  الدار األعرق في عالم 
بإدارة  الرفيعـــة وهي التـــزال 
العائلتني املؤسستني، وفي مجمع 
الذي يضم  التجاري  الصاحلية 
منذ إنشائه في العام ١٩٧٨ أفخر 
املتاجر املرموقة، تشـــهد اليوم 
بوتيك أودميار بيغيه الكويتية 
حتديثا كامال. وعملت الدار في 
٢٠١٠ علـــى تعزيز صورتها في 
الشرق األوســـط، فبعد افتتاح 
البحرين  متجرين جديدين في 
والرياض، يرتدي املتجر الكويتي 
حلته اجلديدة، وفي هذا االطار، 
أفاد رئيس مجلس ادارة أودميار 
بيغيه في الشرق األوسط نيكوال 
غرزوزي بأن خيار االفتتاح في 
مدينة الكويت املتخذ منذ سنوات 
يرتكز على ٣ عوامل وهي الذوق 
املرهـــف فـــي مجال الســـاعات 
الرفيعة الذي يتمتع به الشعب 
الوثيقة مع  الكويتي، والعالقة 
وكيلنا احلصري أحمد بهبهاني، 
والطلب املتزايد على ساعاتنا في 

هذه البالد».

 بـــــدا كافيـــــــه 
حليب وهيل الكائن 
الصقران  مبجمـــع 
بســـوق املباركيـــة 
السنة اجلديدة ٢٠٠١ 
باحتفال مبناســـبة 
مـــرور عـــام على 
افتتاحه هـــذا وقد 
وضعت ادارة الكافيه 
الفتتاح  برنامجـــا 
سلسلة من االفرع في 
الكويت وذلك ضمن 
خطة حتـــرص من 
خاللها على تغطية 
جميـــع املناطق في 
الكويت، ويأتي ذلك 
رغم االزمـــة املالية 
التي أثرت  العاملية 
على جميع االسواق 

في املنطقة.
  مـــن جهة أخرى 
فـــإن الكافيه يطرح 
مجموعة جديدة من 
إلى  املنتجات جنبا 
جنب مع كل ما يقدم 
الكافيهات  في أفخم 
بالكويـــت، وتهدف 
ادارة الكافيه إلنشاء 
قاعدة عمالء كبيرة ملا 
يتمتع به الكافيه من 
خدمة رجال األعمال 
خصوصا أن موقعه 
بجانب بنك اخلليج 
الكويـــت  وســـوق 
املاليـــة  لـــألوراق 

(البورصة). 

 «قيمي سر قوتي» في مدرسة أبوحليفة النموذجية «حليب وهيل» يفتتح ٢٠١١ بمنتجات وأفكار جديدة
 حتت رعاية نائب رئيس مجلس ادارة 
مؤسسة أم القرى للخدمات التعليمية طالل 
اجلري، أقيم امللتقى االجتماعي التربوي 
الثالث «نعم لنا احلق في الرعاية واحلماية» 
حتت شعار «قيمي سر قوتي» على مسرح 
مدرسة أبوحليفة النموذجية وذلك بإعداد 
رئيسة قســـم اخلدمة االجتماعية نصرة 
الصغير وبإشراف مديرات املدرسة دالل 
القحطاني وانعام الفرج ونبيلة االسطى 
وشريفة القعود وتيجر العنزي وتوجيه 
اخلدمة االجتماعية خديجة الشمري حيث 
حاضرت في اليوم األول جنالء الشامري 
من ادارة التنمية األسرية، والتي حتدثت 
عن الثقة بالنفس وعالقتها باحترام الذات، 

وأهمية الثقة باهللا وتعلق القلب مع فعل 
األسباب، كما تطرقت الى التميز عند الفتاة، 
وتفاعلت الطالبات واملعلمات مع احملاضرة 
وفي ختام احملاضرة قدمت ادارة املدرسة 

شهادة تقدير وشكر للشامري.
  وفي اليوم الثاني كانت محاضرة لرئيسة 
قســـم البحوث باملركز اإلقليمي لألمومة 
والطفولة د.ماجدة بوطيبان، حتدثت فيها 
عن التفاوض ومهارات التعامل مع اآلخرين، 
ومصاحلة النفس، وكذلك مواصفات املفاوض 
الناجح، وكانـــت موجهة ملديري املدارس 
واالخصائيني االجتماعيني واملعلمني لتقدمي 

األداء الوظيفي األفضل.
  ثم كانـــت الندوة الدينيـــة «الصحبة 

الصاحلـــة» في اليـــوم الثالـــث للملتقى 
والتي حاضرت فيها الداعية اإلســـالمية 
أم محمد النجدي وأم مبارك الشريان من 
مبـــرة التواصل اخليرية مـــن مركز ذي 
النورين التابع لوزارة الشؤون االجتماعية 
والعمل، وكان احلديث خاللها عن أخالق 
الفتاة املسلمة وعفة نفسها وإميانها باهللا 
والتمسك بكتاب اهللا وسنته وقراءة أذكار 
الصباح واملساء والتوكل على اهللا في كل 
أمور حياتنا، وحتدثت كذلك عن الصحبة 
الصاحلة في اإلســـالم، وفي النهاية فتح 
باب النقاش واحلوار مـــع الطالبات ومت 
االستماع لألسئلة وتقدمي شهادات التقدير 

للمحاضرات من ادارة املدرسة. 

 عارضة تقدم روائع اودميار بيغيه 

 (سعود سالم) نيكوال غرزوزي واحمد بهبهاني وعلي مراد بهبهاني يقصون شريط االفتتاح  

 غـــادر الزميل د.عبدالعزيز يوســـف األحمد 
للقاهرة في رحلة عمل نشـــطة، حيث سيلتقي 
رئيس هيئة الطاقة الذريـــة ورئيس أكادميية 
البحث العلمي، ورئيس معهد البحوث والدراسات 
العلمية. كما ســـيقوم األحمـــد بإعداد جزء من 
موسوعته الوطنية الوثائقية «موسوعة الكويت 

عبق املاضي». 

األحمد إلى القاهرة في رحلة عمل نشطة
 يحتفل ماجد بن عذل الهيتم 
السويط بزفاف جنله د.مشاري، 
وذلـــك يـــوم غـــد اجلمعـــة ١٤ 

اجلاري.
   وذلك في ديوان الهيتم بقسائم 
الفردوس مقابل ضاحية صباح 

الناصر.

 زفاف السويط  غدًا الجمعة


