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 جويس تفوقت في «األمل الهندية»

 احتفل ماجد واكيم وأســـرته بتخرج ابنتهم جويس في الصف 
اخلامس في مدرســـة األمل الهندية وقد تســـلمت جويس شـــهادة 
تفوق وتقدير من ادارة املدرسة وتلقت التهنئة من والدتها الزميلة 
دينا روكس التي متنت جلويس مســـتقبال حافال بالنجاح. مبروك 

وعقبال اجلامعة. 

 الزميلة دينا روكس مع ابنتها جويس

 جويس ماجد تتسلم هديتها من صاحب املدرسة وناظرها 

  Master Grande Tradition
à Tourbillon ٤٣:

  تطور جديد في البحث عن الدقة 

 بعد جتهيزها بحركـــة Calibre 978 من جيجر- لوكولتر، قادت 
ساعة ماستر توربيون معلما هاما في تاريخ الدقة في قياس الوقت 
من خالل الفوز في مســـابقة التوقيت العاملية للكرونوميتر ٢٠٠٩ 
التي ينظمها متحف الساعات Watch Musuem في «لولوكل». وتقدم 
 Master Grande الدار اليوم الطراز اجلديد املجهز باحلركة االسطورية
Tradition à Tourbillon. وجتمع هذه الساعة ببراعة املهارة التقليدية 
التي تتمتع بها الدار التي كرســـت جهودهـــا للبحث عن الدقة منذ 
تأسيسها في عام ١٨٣٣ مع روح االبتكار املتجلية عبر تطوير احللول 
التقنية الطليعية. تتميز هذه الســـاعة بعلبة من البالتني او الذهب 
الوردي يبلغ قطرها ٤٣ ملم مع تصميم أنيق أصبح يشـــكل بصمة 
في ابتكارات جيجر- لوكولتر، لتجســـد انتصار الدقة املعبر عنها 

بصورة واضحة وأسلوب فذ. 
  لم تكن مباريات حتديد الوقت باألمر اليسير حتى حلول منتصف 
القرن العشرين، ذلك أن هذه املسابقات التي انطلقت في القرن التاسع 
عشر سمحت للشركات وأدوات توقيتها الشهيرة باملواجهة بشكل 
دوري من خالل التنافس فيما بينها على ايجاد طرق بارعة الستحقاق 
لقب «بطولة الدقة»، وهو اللقب الذي تتوق دور صنع الساعات الى 
الفوز به. وفي عام ٢٠٠٩، قرر متحف الســـاعات في لولوكل إحياء 
روح هذه األحداث التي تالشت تدريجيا من ساحة صناعة الساعات 
منذ ستينيات القرن املاضي من خالل تنظيم مباراة في قياس الوقت 
خاصة به. وقد تخطت املنافســـة اختبـــارات املعايرة العادية التي 
كانت تخضع لها الساعات في املسابقات القدمية الكالسيكية، لتدمج 
اجراءات جديدة تشمل أخذ مقاومة الصدمات واحلقول املغناطيسية 
في عني االعتبار. وبعد أن أحرزت ٩٠٩ نقاط، فازت ســـاعة ماستر 
توربيون من جيجر- لوكولتـــر باجلائزة االولى وحققت انتصارا 

رائعا لم يكن قط من باب الصدفة. 
  على امتداد ما يقارب ١٨٠ سنة، كرست دار جيجر- لوكولتر جهودها 
وبشـــكل كامل في مجال التجديد والدقـــة. وفي بداية عام ١٩٩٢، في 
فجر الوالدة الثانية لصناعة الساعات امليكانيكية، أقرت الدار إجراء 
رقابيا خاصا بها الختبار الدقة والقوة التي متيز كل ساعة تخرج من 
ورش عملها. وفي عام ٢٠٠٩، عملت على توسيع نطاق هذه التجارب 
 Hours» الصارمة باعتماد مجموعة جديدة من االختبارات أســـمتها
Chrono Control ١٠٠٠» تشـــمل كامل املعايير التي تعتمدها املنظمة 
الدولية للمقاييس ISO مع ٣١٥٩ معيارا يحكم االجراءات التي تتبعها 

الهيئات السويسرية الرسمية الختبار الكرونومتر. 
  وبعد أن تبوأت عتبة الشهرة على أثر الفوز الذي حققته مؤخرا 
احلركة ذات الدقة العالية، -Calibre 978 وهي واحدة من ألف حركة 
مت تطويرها وانتاجها من قبل دار جيجر- لوكولتر - لم تعد الطاقات 
املشـــغلة هي التي متيز طراز Master Tourbillon وحدها فحســـب، 
فهي تنبض اليوم أيضا فـــي قلب طرازين آخرين يحمالن التوقيع 
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  تلخص مواصفاتها التقنيـــة نتائج االبحاث اجلارية في مصنع 
جيجر-لوكولتر. فقد طور املهندســـون حاضن توربيون مصنوعا 
من مزيج معدني من التيتنيوم خفيف الوزن لكنه قوي ويزن ٠٫٢٨ 
غـــرام. ويعني ذلـــك ان احملافظة على اســـتمرار دوران التوربيون 
واحلاضن اخلفيف جدا ال يتطلب سوى القليل من الطاقة. وبالتالي 
ميكن استخدام الطاقة التي تولدها االسطوانة بصورة كاملة ليواصل 
ميزان العطالة املتغيرة الضخم احلجم اهتزازه على تردد يبلغ ٢٨٫٨٠٠ 
ذبذبة في الســـاعة مما يضمن درجة استثنائية من الدقة. والتزاما 
بتقاليد صناعة الساعات الراقية، مت تزيني أجزاء هذه احلركة يدويا 
وبدقة متناهية. فالوزن املتذبذب املنقوش بشكل مخرق واملصنوع من 
الذهب عيار ٢٢ قيراطا ويضمن احتياطيا من الطاقة يصل بارتياح 
الى ٤٨ ســـاعة عند تدوير اآللية بشكل تام، يحمل نقوشا محفورة 
بشكل بارز باستخدام تقنية تتمتع بقداسة القدم تقوم على النقش 
 Master Grande Tradition à البارز باملثقـــب. وتظهر حاليا ســـاعة
Tourbillon ذات الطراز األنيق والدقيق في علبة متناغمة ذات قطر من 
٤٣ ملم تبرز املنزلة الرفيعة وامللوكية لتوربيون استثنائي يتربع 
على عرش مينائه الكبير احلجم. تتوافر هذه الساعة في نسختني: 
واحدة بالذهب الوردي، وأخرى بنسخة محدودة من البالتني تضم 
٢٠٠ ســـاعة، احتفاء باجلائزة األولى اجلديرة بأن تذكر التي فازت 
بها الدار في عام ٢٠٠٩ في مســـابقة التوقيت العاملية كما أنها حتمل 

 .«tourbillion chronométrie» نقشا على امليناء يقول

 خالد رفيق وسعود الزيد يتوسطان الفريق الفائز

 الفرصة تأتيك مرة في العمر ومع «سوني» تأتيك ٣ مرات
الثالث من ٢٠١١/٢/٣ وحتى 
٢٠١١/٤/٣٠ وهـــي اجلائـــزة 
الكبـــرى وهي عبـــارة عن 
ســـحب على سيارة بورش 

كايني ٢٠١١.
  وانطالقـــا مـــن أجـــواء 
األفـــراح واالحتفـــاالت فقد 
نظم هذا السحب من خالل 
الشـــركة باألڤنيوز،  فـــرع 
وحتت اشراف وزارة التجارة 
والصناعة، وحضر العديد من 
محبي سوني فقرات اجراء 
السحب وعبروا عن سعادتهم 
ملشـــاركتهم مع سوني في 
األعيـــاد الوطنية، وكل عام 

وأنتم بخير.
 ٭  لميس بالل

 مع اطاللـــة ٢٥ من فجر 
فبراير تتجدد فرحة الكويت 
بذكرى العيد الوطني الـ ٥٠ 
ومبناسبة مرور ٢٠ عاما على 
حترير البالد ومبناسبة مرور 
٥ سنوات على تسلم صاحب 
السمو األمير مقاليد احلكم، 
وبفرحة غامرة هلت عروض 
التجهيزات  شـــركة مخزن 

(سوني).
  وكان العرض األول من 
٢٠١١/٢/٢٣ وحتى ٢٠١١/٣/١٠ 
عبارة عن قسائم شرائية على 
جميع أجهزة سوني برافيا، 
العرض الثاني من ٢٠١١/٢/٢٣ 
وحتى ٢٠١١/٣/٣١ كوبونات 
(محمد ماهر) امســـح وقد تربح، العرض   سعود الزيد وأحمد الفايز  

 «تعاونية العدان والقصور» تكرم الطلبة املتفوقني

 مدرسة خليفة توزع شهادات اسدن على ١٩٢ طالبًا

 ضمن انشـــطة جمعية 
العدان والقصور التعاونية 
خلدمـــة املســـاهمني وأبناء 
منطقتي العـــدان والقصور 
وحتت رعايـــة املدير املعني 
بدر احمد علي العوضي اقامت 
العـــدان والقصور  جمعية 
التعاونيـــة حفـــل تكـــرمي 
الطلبـــة املتفوقني من ابناء 
العدان والقصور،  منطقتي 
وذلك على مســـرح مدرسة 
الثانويـــة للبنات  برقـــان 
مبنطقة القصور ومت توزيع 
شـــهادات التفوق واجلوائز 
على الطلبة املتفوقني من ابناء 
منطقتي العـــدان والقصور 

التعاونية.

 أقامت مدرسة خليفة حفل 
توزيع شـــهادة اسدن على 
١٩٢ طالبـــا بحضور مديرة 
املدرسة حمرا خان وحشد 
التعليم اخلاص،  ادارة  من 
جديـــر بالذكـــر ان برنامج 
اسدن هو برنامج يعمل على 
تأهيـــل الطالب في مهارات 
احليـــاة اليوميـــة وبدوره 
يتيح الفرصة للطالب ليطور 
مهاراته ليكون عضوا فعاال 
ومستقال بذاته ليتمكن من 
تســـيير متطلبات حياته 
اليومية حيـــث يغطي هذا 
البرنامج العديد من املناهج 

املهارات واألنشطة املناسبة 
لكل طالب حسب احتياجاته 
أو تقدم  وكل عملية جناح 
ينجزها الطالب يتم تسجيلها 
وتصويرها وتوثيقها من قبل 
فريق العمل املسؤول والذي 
يتواصل مباشرة مع الطالب 
ومن ثم ترسل جميع الصور 
والوثائق فـــي ملف خاص 
بهـــذا الطالب الى بريطانيا 
ليقوم استشـــاري برنامج 
اسدن بدراســـتها ومن ثم 
يتم ترشيح هذا الطالب لنيل 

الشهادة في هذا النشاط.
 ٭  ندى أبونصر

واملتطلبات بدءا من املهارات 
األساسية مثل معرفة الطالب 
السمه بالكامل واالختيار بني 
األشياء وحتضير وجبات 
الطعام منتهيا بالعمل كفرد 
أفـــراد املجتمـــع ومن  من 
إيجابيات هذا البرنامج انه 
مينح الشهادة للطالب ألقل 
خطوة ينجزها باستقاللية 
وذلك تشجيعا له، واشارت 
خـــان خالل االحتفـــال الى 
ان برنامج اســـدن طبق في 
مدرســـة خليفة عام ٢٠٠٨ 
وفيه يجتمع املدرسون مع 
االخصائيـــني ليتم حتديد 

 متفوقة تتسلم هديتها من ادارة اجلمعية 

 طفل يتسلم شهادته من إدارة املدرسة

 .. ومع إدارة املدرسة 

 لقطة تذكارية مبناسبة حفل تكرمي املتفوقني

 تكرمي احد الطلبة املتفوقني 

 تسليم احدى الطالبات شهادة اسدن

 شهادة اسدن ألحد الطلبة املشاركني
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