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»فاطمة الصرعاوي«  احتفلت بأعياد الكويت

في إط���ار حرصه���ا على 
الوالء واالنتماء،  تعزيز قيم 
وتوافقا مع رؤية اإلدارة على 
املشاركة الفعالة في املناسبات 
الوطنية )العيد الوطني ال� 50 
وعيد التحرير ال� 20 ومرور 
5 سنوات على تولي صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد مقاليد احلكم(، أقامت 
ثانوية فاطم���ة الصرعاوي 
حفال بحضور مديرة املدرسة 

ومعلماتها.
وشارك في احلفل جميع 
العلمي���ة  أقس���ام املدرس���ة 
واألدبي���ة واإلدارية، تضمن 
أنشطة وطنية وفقرات تراثية 

هادفة.

مديرة املدرسة تتوسط معلمات قسم االجتماعيات

انشطة وطنية الحد االقسام العلمية

اجلهراء االبتدائية بنني تكّرم متفوقيها

د.محمد النجدي متحدثا للحضور حول التسلح بالعقيدة

متابعة من احلضور

لقطة تذكارية لصقر هاني الشمري مبناسبة التفوق

»إحياء التراث« في مبارك الكبير احتفلت 
بشفاء الداعية عيسى مال اهلل

نظ���راً لبع���ض االرتباطات 
الرس���مية، يعتذر سفير خادم 
احلرمني الشريفني لدى الكويت 
الفايز  إبراهيم  د.عبدالعزيز بن 
عن عدم استقبال رواد ديوانيته 

اليوم الثالثاء 22 اجلاري.

كرمت مديرة مدرسة مال راشد 
السيف االبتدائية � بنني منى السهيل 
الطال����ب عبدالعزيز جنل الزميل 
بداح العنزي الذي تفوق في جميع 
املواد الدراسية في الصف الرابع 
االبتدائي، وتلقى التهنئة واملباركة 
من والديه ووعدهما باس����تمرار 
التفوق والنج����اح.. ألف مبروك 

لعبدالعزيز وعقبال اجلامعة.

أشار أمني السر العام ورئيس 
اللجنة الثقافية واالجتماعية في 
النادي البحري الرياضي الكويتي 
خالد محمد الفودري الى ان مجلس 
إدارة النادي وكعادته وضع ضمن 
أولوياته للمرحلة املقبلة تعزيز 
أنش���طته الثقافية واالجتماعية 
والترويحي���ة، ف���ي الوقت الذي 
حرص فيه على برمجة أنشطته 
مبا يتوافق مع ظروف امتحانات 

الطلبة واملناسبات املختلفة.
وذكر الفودري ان االستعدادات 
جارية حاليا وبشكل مكثف إلقرار 
برنامج حافل خالل موسم الصيف 
وسيشتمل على العديد من األنشطة 
ومن أبرزها برامج التراث البحري 
ورحل���ة إحياء ذك���رى الغوص 
البحري،  الت���راث  للجنة إحياء 
الترويحي  واملهرجان الصيف���ي 
وملتقيات العائالت وأنشطة شهر 
رمضان املب���ارك للجنة الثقافية 
واالجتماعية، الى جانب البطوالت 
الرياضية في كرة القدم والسلة 
والطائ���رة والبولين���غ جلميع 
األعمار للجنة الرياضية، وسباقات 
الدراجات املائية التي ستبدأ اعتبارا 
من السبت املقبل وجوالت بطولة 
الكويت لق���وارب النزهة للجنة 
البحرية، الى جانب بطوالت الشراع 
والتجديف والكاياك للجنة الشراع 
والتجديف والكاياك، باإلضافة الى 

نشاط فرق السباحة.
وذكر الفودري ان النادي حرص 
ايضا على حتسني منشآته ومرافقه 
املختلفة فيما يجري حاليا صيانة 
جذرية شاملة حلوض السباحة 
اخلارجي املطل على احلديقة لضمان 
توفير األجواء املناسبة لألعضاء 
لقضاء أجمل وأمتع األوقات في 
رح���اب ناديهم وللمش���اركة في 

أنشطته املختلفة.

السفير السعودي
يعتذر لرواد 

ديوانيته اليوم

عبدالعزيز تفوق 
في الصف الرابع

استعدادات مكثفة 
لنشاط تراثي 

ترويحي
 في »البحري«

د.عبدالعزيز الفايز

عبدالعزيز بداح العنزي

خالد الفودري

عادل األنصاري وماريك يانتشكو مع بعض احلضور

»ريفر ايالند« تطلق تشكيلة صيف 2011 في »األڤنيوز«

»كراون بالزا« ينّظم حملة تبرع بالدم

...وحقائب من أفخر املوديالت

مالبس نسائية لصاحبات الذوق الرفيع

النقي، أما القمصان فتتميز بروح 
كالسيكية مصنوعة من احلرير 
مع تطري����زات أنيقة وجميلة. 
ومجموعة Retro Geek تتخللها، 

أطلق����ت ريفرايالند العالمة 
التجارية الرائدة في عالم األزياء 
الراقية منذ أكثر من 60 س����نة 
تش����كيلة أزياء موسم ربيع – 
صيف 2011 في األڤنيوز بالكويت 
بحضور مدير ريفرايالند قسم 
الش����رق األوسط  التجزئة في 
ماريك يانتش����كو ومس����ؤول 
مش����تريات أول قسم التجزئة 
جراه����ام ب����راون، ومس����ؤول 
التسويق في ريفرايالند عادل 
األنص����اري، ومدي����ر العالقات 
العامة جوهن بادنهورس����ت. 
املناسبة املميزة تعرف  وبهذه 
الزبائن عل����ى أحدث صيحات 
املوضة ملصمم����ي ريفرايالند 
حيث اش����تملت التشكيلة على 
قطع عصرية جلميع املناسبات 
باالضافة ال����ى مالبس اجلينز 
واألحذي����ة واحلقائب. وتتميز 
أزياء  ريفرايالند مبا لديها من 
أنيقة وراقية للرجال والنساء 
بأفض����ل األس����عار وبتصاميم 
حديثة تس����لط األض����واء على 
من يرتديها. كم����ا يتوافر لدى 
ريفرايالند لهذا املوس����م قطع 
الناعمة  مصنوعة من األقمشة 
بأل����وان جريئ����ة وقطع أخرى 
متفرق����ة من اجلل����د أو املخمل 
وتتميز هذه األزياء بالتصاميم 
األنيقة وجودة األقمشة واألمناط 
العصري����ة الراقية. كما تتحلى 
مجموعة Beach Comber بروح 
مالبس البح����ر بلونها األبيض 

فحوصات طبية قبل التبرع بالدم

»التيبالنو« Altiplano من بياجيه..  البحث عن اجلوهر
امل����كان يخط����ف األنف����اس 
ببساطة، الى فوق وعلى ارتفاع 
يبلغ 3500 متر فوق سطح البحر، 
كل ش����يء يكون ثمينا ونادرا. 
تنتشر ساعة Altiplano الفخمة في 
4 بلدان هي األرجنتني، تشيلي، 
الكثافة  البيرو، وبوليڤيا، ذات 
الس����كانية األعلى ف����ي العالم، 
كم����ا ان جمالها األخاذ قد جعل 
من هذا السهل املرتفع من أكثر 
املناطق الطبيعية جاذبية على 
وجه األرض، إنها أرض األساطير 
حيث تتحد الطبيعة واإلنسان في 
تناغم رقيق يرتكز الى اجلوهر 
وتبّجل القبائل الهندية األرض، 
»الباشاماما«، منذ 5 قرون، كان 
ذلك املكان نفس����ه الذي جلأت 
إليه آخر قبائل االينكا، بعد أن 
حملوا معهم كنوزهم حتى أطراف 
امبراطوريته����م الضائعة. قمم 
تكللها الثلوج، بحيرات جبلية، 
مناخ قاٍس، س����كون.. لكن هذا 
اإلطار الرائع ال يبعد كثيرا عن 
احلياة اليومية لس����كان وديان 
اجلورا العليا منذ ما يقارب القرن 
من الزمن. وفي الواقع من قلب 
احد هذه الوديان، من داخل ورش 
عمل ال����دار الواقعة في منطقة 
»الك����وت او فيه«، ولد خّط من 
الفائقة  الساعات األس����طورية 
 Altiplano الرق����ة من تصامي����م
نقاوة اخللفية اخلاصة بالسهول 
املرتفعة لسلسلة جبال االنديز 
ألهمت بصورة طبيعية مصممي 
الساعة األوتوماتيكية امليكانيكية 

األرفع في العالم. 
وقد أدت هذه اخلبرة املتجلية 
الفائقة  في صن����ع احل����ركات 
الرقة الى ب����روز احلركات ذات 
املعايير املعقدة أيضا، نذكر منها 
على س����بيل املثال، التوربيون 
األرفع ف����ي العالم 600P اضافة 
التقومي   ،880P الى كرنوغراف
الدائم 885P وحركات التوربيون 
األوتوماتيكي 1270P. وفي عام 
2010، أحيت الدار الذكرى ال� 50 
 12P إلطالق حركتها األسطورية
 1200P من خ����الل طرح حركتي
 1208Pالس����اعات والدقائق( و(
)الس����اعات والدقائق والثواني 
اللت����ني اعتبرت����ا  الفرعي����ة(، 
احلركت����ني األوتوماتيكيت����ني 
امليكانيكيتني األرفع في العالم، 
حيث لم تتعد سماكتهما 2.35 
ميلليمت����ر، مت دمجها في هذه 

احلركات التي مت دمجها في علبة 
Piaget Altiplano اجلديدة البالغ 
قطرها 43 ميلليمترا سجلت رقما 
قياسيا ثانيا عن الساعة األرفع 
في فئتها مع 5.25 ميلليمترات. 
وتضم مجموعة Altiplano تشكيلة 
واس����عة من الطرازات مصممة 
للرجال والنساء، حتتضن حركات 
ميكانيكية ش����به حصرية في 
علب مصنوعة من معادن ثمينة 
تأتي في بعض احلاالت مرصعة 
باملجوهرات. وانسجاما مع التقليد 
الذي تتبعه ال����دار في تصميم 
الساعات الفائقة الرقة، التي هي 
إما كالسيكية الطراز مستوحات 
وإما مطروحة كس����اعات حتمل 
 Piaget فكرة عامة – كط����رازي
 Piagetو  Altiplano Double-Jue
Altiplano Fingerprint – متث����ل 
ساعات Altiplano أيضا فرصة 
الكتشاف عدد من املهارات، نذكر 
منها فن طالء الرسوم املنمنمة 
بالطالء وتصغير أجزاء الساعة 
الى أقصى حد وترصيع احلجارة 
الكرمية واملجوهرات على حركات 
بياجيه الفائقة الرقة. واعترافا 
باجلدارة املطلوبة منها في هذا 
احلقل الصناعي وإتقانها لعلم 
 Piaget اجلمال الفريد، فازت ساعة
Altiplano بعدة جوائز سواء من 
اجلمه����ور أم من احملترفني، مبا 
في ذلك اجلائزة الكبرى ألفضل 
تصمي����م في مع����رض جنيڤ 
للس����اعات الذي أقي����م في عام 

.2003

الصحية متمثلة في بنك الدم 
ملساعدتها في تلبية االحتياجات 
املستمرة للدم في املستشفيات 
وبنوك ال���دم والتزام الفندق 
بالوفاء بالتزاماته نحو املجتمع 
في جميع مناحي احلياة مبا في 

ذلك الرعاية الصحية.

ديني عظيم، ألنه يساهم في 
إنقاذ حياة آالف املرضى الذين 
يكونون في أمس احلاجة لنقل 
الدم، وبهذه املناسبة أكد مدير 
عام الفن���دق أحمد الصيرفي 
الرامية  أهداف »كراون بالزا« 
الى التعاون مع هيئات الرعاية 

نظمت إدارة فندق »كراون 
بالزا« في إطار برنامجها اخلاص 
بخدمة املجتمع وبالتعاون مع 
بنك الدم املركزي حملة تبرع 
بالدم شارك فيها أعداد كبيرة 
من موظفي الفندق ألن التبرع 
بالدم عمل إنساني نبيل وواجب 

أقام����ت جمعية إحياء التراث اإلس����المي في 
محافظة مبارك الكبير حفال مبناس����بة خروج 
الداعية اإلس����المي الش����يخ عيسى مال اهلل من 
املستش����فى بعد وعكة صحية أصابته مؤخرا، 
وتخلل����ت احلفل محاضرة ديني����ة علمية قيمة 
ألقاها على محبي الشيخ مال اهلل، الشيخ د.محمد 
حمود النجدي والشيخ عادل عباس، وكان احلفل 

بحضور رئيس الهيئة اإلدارية في اجلمعية ابراهيم 
العوضي وأمني الصندوق احمد احلوطي، ورئيس 
جلنة الدعوة واإلرشاد عادل هادي، ورئيس جلنة 
املشاريع خالد بوغيث، ورئيس جلنة املساعدات 

حمد بوقريص.
ثم اختتم املركز احلفل بإقامة مأدبة عش����اء 

تكرميا للشيخ عيسى مال اهلل ومحبيه.

كرمت مدرسة اجلهراء االبتدائية � بنني أبناءها 
املتفوقني، حيث أعدت إدارة املدرسة ومعلماتها 
برنامجا حافال أش���رفت عليه مديرة املدرسة 
فاطمة الصاهد ومساعدتها سعاد العنزي وكان 

من بني املكرمني صقر هاني الشمري الذي تسلم 
ش���هادة تفوقه من مديرة املدرسة التي متنت 
له التفوق الدائم، كما تلقى التهاني من والديه 

ووعدهما بأن يكون دائما بني املتفوقني.

بع����ض التصاميم النس����ائية، 
بأشكال كتابة يدوية ونقشات 
كثي����رة تخلط ب����ني التقليمات 
وأشكال الزهور املنوعة، وهنا 
يالحظ اختالط األلوان والنقشات 
واألقمشة املختلفة، باالضافة الى 
مجموعة Commune التي تتجلى 
من خالل القطع املتميزة بروح 
املغامرة املتزنة واالس����تقاللية 
العملية لتشكل فريقا واحدا مع 
األقمشة الطبيعية املزينة بأشكال 
األزه����ار والرس����ومات األنيقة 
باالضافة الى اجلاكيتات الواسعة 
وبنطلونات اجلينز عالية اخلصر 
والقمصان الفضفاضة. كما ضمت 
التشكيلة مجموعة Margo التي 
تستوحي تصاميمها من األزياء 
التي راجت في حقبة السبعينيات 
بألوانها األحادية القوية املميزة 
الواسعة والتنانير  والبلوزات 
املاكس����ي  الطويلة وفس����اتني 
التي تزهو  الطويلة  األورغنزا 
بأشكال الزهور وباقات الورود 
الكبيرة، وجتم����ع بني املالبس 
النهارية والليلية في املجموعة 
روح االنس����جام واحلي����اة مع 
األلوان الزاهية املناس����بة لهذا 
املوسم وهي امناط مختلفة تظهر 
في ظالل واس����عة ومنوعة من 
األرجواني مبا في ذلك األلوان 
املائي����ة واألصفر م����ع قماش 
الش����يفون اخلفيف بتصاميم 

نابضة باحلياة.
ندى أبونصر  ٭

أسرة كراون بالزا يتبرعون بالدم


