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ألف مبروك يا مازن

مهرجان «للدين بقية»
 في مدرسة الفحيحيل الوطنية

دار أوميغا تعرض ساعة ليدمياتيك 

تلقى مازن سعيد من شركة املشروعات السياحية التهاني 
والتبريكات من األهل واألصدقاء مبناسبة قدوم مولوده األول 

«سعيد» جعله اهللا من الذرية الصاحلة «ألف مبروك».

هل ميكنك أن تتخيل خطا من الساعات النسائية التي تشير 
إلى عناصر التصميم األكثر روعة من العصر الذهبي لتصميم 
األزياء وجتمعها مع آلية حركة أفضل الساعات امليكانيكية في 
العالم؟ هي ببساطة فكرة جيدة جدا ليتم حتقيقها؟ ميكن لدار 

أوميغا اإلجابة عن هذه األسئلة في كلمة واحدة: ليدمياتيك.
وتعيد ساعة أوميغا ليدمياتيك تقدمي اسم من املاضي الالمع 
للماركة الشــــهيرة. التي مت اطالقها أصال سنة ١٩٥٥ واستمرت 
ألفضل فترة، فخط ســــاعة اليد ليدمياتيــــك Ladymatic يحدد 
اجلمــــال واألناقة األنثوية في عصر آخر. وقد كانت واحدة من 
أولى الساعات ذاتية التعبئة باملاركة والتي صممت خصيصا 
للنساء ومتيزت بأصغر آلية حركة أوتوماتيكية قامت دار أوميغا 

Omega بصناعتها من أي وقت مضى. 
اختارت دار أوميغا Omega إحياء االسم األسطوري بساللة 
الســــاعات التي جتمع التصميم البديع واالبتكار املتحد احملور 
لتعطي معنى جديدا متاما لساعة ليدمياتيك Ladymatic. هذه هي 
الساعات التي مت ابداعها لتخاطب رغبة املرأة في امتالك ساعة 
املعصم التي حتدث تصريحات عميقة في املوضة ولكنها مجهزة 
أيضا، بأفضل سلسلة تنتج آلية حركة الساعات امليكانيكية في 
العالم. ستكون نيكول كيدمان، املمثلة احلائز جائزة األوسكار 
وسفيرة العالمة التجارية أوميغا Omega منذ العام ٢٠٠٤، الوجه 
(واملعصم) املرتبط بخط ساعة ليدمياتيك Ladymatic. سئلت 
كيدمان عن رأيها حول قرار دار أوميغا Omega اســــتخدام اسم 
مقترن مبنتج بدأ في اخلمسينيات، فقالت: «هناك شيء جذاب 
حول هذا النوع من الصالت. هناك سحر بالعصر مما يعني أن 
اإلعالنات ميكن أن تكون مرحة دون واقع إعادة الزمن إلى الوراء. 
كما أن تشكيلة ســــاعات ليدمياتيك Ladymatic متثل حالة من 

تكنولوجيا الصناعة، فهذه احلملة هي حقا حملة بريق».
وعندما مت اطالق ســــاعات ليدمياتيك Ladymatic األولى من 
قبل دار أوميغا Omega ســــنة ١٩٥٥، فقد نقل االسم بإيجاز قوة 
التشكيلة: فكانت Ladymatic ساعة ذاتية التعبئة ابتدعت خصيصا 
للمرأة. وقال ستيفن اوركهارت رئيس دار أوميغا Omega حول 
إحياء اسم Ladymatic، «نحن ندرك بالتأكيد أنها تبدو مختلفة 
اآلن عما كانت عليه قبل ٥٥ عاما. ولكن الساعات اجلديدة هي 
رائعة ولقد مت تصميمها للنســــاء اللواتي أخبرننا أنهن مثلما 
تهمهن جودة آليات احلركة امليكانيكية فكذلك الشأن بالنسبة 
لشكل الساعات». وأضاف  أوركهارت، من خالل احياء هذا االسم، 
كنا قادرين على تركيز االهتمام على مدى األهمية التي يشكلها 
لنا عمالؤنا من النســــاء على مر السنني وأيضا لنظهر للعالم 
ما يجب أن تكون عليه الساعة امليكانيكية النسائية في القرن 
الـ ٢١. ورددت نيكول كيدمان مشاعرها قائلة: «في هذه األيام، 
االهتمام بنوعية آلية حركة الســــاعة ليســــت محددة بجنس ـ 
فاملرأة لها نفس االهتمام بأداء الساعة كما يفعل الرجال. وساعة 
ليدمياتيك Ladymatic تعنون ذلك متاما». تتميز الســــاعات في 
اخلط اجلديد ليدمياتيك Ladymatic بعلب حاضنة مصقولة حجم 
٣٤ ميليمترا بحلقة من الســــيراميك املميز بني ديكور خارجي 
على شكل موجة وجسم العلبة احلاضنة الداخلي. ولقد صنعت 
هذه العلب احلاضنــــة من الذهب األحمر أو األصفر عيار ١٨ أو 

الفوالذ املقاوم للصدأ. 
وســــاعات Ladymatic مقدمة بخيار إطــــار مصقول أو إطار 
مرصوف بتشــــكيلة من أملاس snow-set diamond. أما البرغي 
 BRILLANT OMEGA ™املصقول في التاج فهو إما مرصعا على شكل
CUT أو منقوشا بشــــعار أوميغا Omega املصقول. إضافة إلى 
الغطاء اخللفي للعلبة احلاضنة املصقول من صفير الكريستال 

والذي يكشف عن آلية احلركة التي تشغل الساعة.
ترد ساعات أوميغا ليدمياتيك Ladymatic Omega إما بأساور 
معدنية تناســــب علبها احلاضنة أو بسوار من جلد التمساح 
في علب حاضنة من عرق اللؤلــــؤ mother-of-pearl األبيض 
أو األسود الالمع. وتتميز األساور املعدنية ببراءة اختراع دار 
أوميغا Omega ذات تصميم ٣ صفوف براغي ودبوس ـ مع قفل 
على شكل فراشة. تتوافر األساور املصنوعة من جلد التمساح 
على حلقة مصقولة من املعدن الذي يتوافق مع العلبة احلاضنة 

.foldover املصنوعة من الذهب عيار ١٨ بتقنية قفل
تطلق التشــــكيلة اجلديدة من ســــاعات أوميغا ليدمياتيك 
Ladymatic Omega تأثيرات معينة من حملها االسم نفسه: مثل 
ســــاعات ليدمياتيك Ladymatic األصلية، فاخلط ميزج بإتقان، 
اجلمال، التصميم اخلالد والتكنولوجيا الرائدة من دار أوميغا

Omega. وتأخذ التشكيلة اجلديدة مبميزات التكنولوجيا احملورية 
Co-Axial والشكل اجلريء، أفضل عناصر احلقبة السابقة وتقوم 
بتقدميها، وحتديثها ورفع مستواها متاما، لتحقيق متيز النساء 

في القرن اجلديد.

مازن سعيد وجنله سعيد

عبداهللا البصري متقدما احلضور

الطلبة ارتدوا األزياء الوطنية

ناظرة املدرسة فاطمة العنزي وإداريات املدرسة يتابعن الفقرات

اخلريج الشيخ عبداهللا جابر املبارك الصباح يتسلم شهادة التخرج من عميد الكلية

عدلي القيعي وماجد حنا وممثلو الشركة املنظمة

ماجد حنا وعدلي القيعي في مطعم تانغ تشاو

اخلريج مع جده الشيخ جابر العبداهللا ووالده الشيخ جابر املبارك العبداهللا والشيوخ احمد اجلابر العبداهللا ومشعل جابر العبداهللا وسفيرنا علي الهيفي

عبداهللا اجلابر تخرج في جامعة «جورج تاون» بقطر

«األهلي» في ضيافة فندق هوليداي إن الساملية

الشـــؤون  احتفلـــت كلية 
الدولية بجامعة جورج تاون 
في دولة قطر الشقيقة بتخريج 
دفعتها الثالثة التي ضمت ٤٦ 
طالبا وطـالبة من ١٣ جنسية.

الــذي  حـــضـــر احلفـــــل 
أقيم في فنـــدق غـــراند حياة 
بالــدوحـــة الشــــــيخ جابـــر 
العــبداهللا وشخــصيات دولية 
وإقليمية رفـيعة املســـتوى، 
ورئيس جامعة جــورج تاون 
جون جيه ديــغويا، وعميد كلية 
الشؤون الــدولية فــي واشنطن 

اســـتضاف فنـــدق هوليداي 
القيعي مدير  الســـاملية عدلي  إن 
التسويق لنادي األهلي أحد رموز 
عمالقة كرة القدم املصرية والذي حل 
ضيفا على الكويت في زيارة تفقدية 
موفرا له أرقى اخلدمات الفندقية من 
أجل قضاء أسعد األوقات والشعور 
بالراحة والتمتع بجو هادئ ومريح 
وذلك من جتهيز اجلناح اخلاص به 
وتخصيص سيارة لتأمني تنقالت 
مريحـــة ومميزة منذ وصوله إلى 
مطار الكويـــت وحتى طيلة فترة 
تواجده في البـــالد. وقد كان في 
اســـتقباله ماجد حنا، مدير ادارة 
العمليات بفندق هوليداي إن والذي 
قـــام مبرافقته طوال مـــدة إقامته 
بالفندق. وحظي كل مطعم داخل 
الفندق بزيارة من عدلي حيث قام 
بجولة علـــى جميع املطاعم أثناء 
مكوثه في الفندق تذوق فيها أشهى 
املأكوالت واألطبـــاق من مختلف 
أنحاء العالم منها املطعم اللبناني 
إلى  الذي يأخـــذك  «أيام زمـــان» 
نكهات املقبالت اللبنانية العريقة 
مع املشـــويات اللذيذة، السلطات 
اللبنانية الشهية، واخلبز العربي 
الطازج كما ميكنك التمتع بنكهات 
الشيشة (النرجيلة) املتنوعة على 
التراس أو في احلديقة على وقع 
األنغام اللبنانية التي جتسد ذكريات 
الياباني  املاضي املجيد، املطعـــم 
«ساكورا» الذي يأسر األنفاس من 
خالل العديد من األطباق الشهية 
التي تعكس تاريخهم وتقاليدهم 
حيث الطعام أصبح فنا مع أطباق 
التيبانياكي،  الرائعة،  السوشـــي 

العاصمة كارول النـــكاســـتر 
الشـــخصيات  وعدد من كبار 
القطريـــة، وأوليـــاء األمــــور 
الــذين تابـــعوا فقرات حفــل 
التخرج وشاركـــوا اخلريجني 
فرحتهم ومتنوا لهــــم مستقبال 
حافال بالنجاح والعطـــاء، وان 
يــكون تخرجهم خطوة اولى 
في مسيرتـــهم ببناء أوطانهم 
وخـــدمـــة شـــعوبهـــم بعـــد 

ســنوات من اجلهد والعطاء.
ألــــــف مبـــروك ووفقكم 

اهللا.

والستيك في جو من وحي الغرب 
ورعاة البقر، املطعم الصيني «تانغ 
شاو» املستوحى من املجد وساللة 
تانغ التي متيزت في مجال اإلبداع 
والتألق في تلك احلقبة حيث ميكنك 
تذوق أطباق من تسيتشوان، كانتون 
وجيانغسو، مطعم «الديوان» الدولي 
املتميز بالبوفيه الفاخر الذي يضم 
األطباق العاملية املتعددة التي متتد 
من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب، 
مقهى «أروما كافيه» الذي يستقبل 
زواره على مدار ٢٤ ســـاعة يوميا 
لتقدمي القهوة، املعجنات الطازجة، 
الســـلطات واحللويات اإليطالية. 
فضال عن زيارته للنادي الصحي 
املجهز بأحـــدث املعدات واألجهزة 
الرياضية بقيادة فريق من املدربني 
احملترفـــني ذات املؤهالت العالية 
وحمام الســـباحة. كما دعت إدارة 
الفنـــدق الضيف للقيـــام بجولة 
لتعريفه على املعالم املهمة واملميزة 
بالكويت التي تبرز أصالة وعراقة 
هذا الشعب احملب واملضياف فكانت 
له جولة على بعض املعالم األثرية، 
أبراج الكويت، املجمعات التجارية 
الكبرى، مراكز التســـوق وغيرها 
من األماكن التي أعجب بها كثيرا. 
اجلدير بالذكر أن القيعي قد وقع 
اختياره علـــى فندق هوليداي إن 
ليستضيف في األيام املقبلة العبي 
النـــادي األهلي وجميـــع أعضاء 
الفريـــق خالل زيارتهـــم للكويت 
حيث تستعد إدارة الفندق بشكل 
مكثف الستقبالهم من جتهيز كل 
ما يحتاجـــه الفريق لتوفير إقامة 

مريحة في البالد. 

ماكيس وغيرها الكثير التي أعدت 
مبهارة وخبـــرة عالية على أيدي 
أشهر الطهاة املختصني على وقع 
التي تصطحبك  اليابانية  األنغام 
الى سحر الشرق األقصى  برحلة 
وحتط بـــك بقلب طوكيو، املطعم 
الذي اشتهر  األميركي «ريب آي» 
بتقدمي أشهى أطباق شرائح اللحم 

ليان أطفأت 
شمعتها 

األولى
احتفلت ليان زريق 
بعيد ميالدها األول 
وقد أطفأت الشمعة 

بحضور والدها 
ووالدتها واألهل 

واألصدقاء، ومتنى 
لها اجلميع عيد ميالد 

سعيدا.

ليان زريق

برعاية مدير الشؤون اإلدارية عبداهللا البصري وبرعاية 
عبدالعزيز الكندري أقامت مدرســـة الفحيحيل الوطنية 
للمرحلـــة االبتدائية مهرجان حتت عنوان «للدين بقية» 
بحضور جناة الرويشد وناظرة املدرسة فاطمة العنزي 
التي قامت بدور فعال إلجناح هذا احلدث وقدمت شكرها 
اخلاص لشركة الريان القابضة لدعمها اخلاص للحدث، كما 
شكرت ناظرة املدرسة فاطمة العنزي كال من الوكيلة غادة 
الترجمان واملوجهات واملوجهني كافة باملدرسة، وقدمت 
الطالبات فقرات فنية متنوعة نالت إعجاب احلضور وأولياء 

األمور وأشادوا باملستوى املتميز للطالبات.

فاطمة ورنا تفوقتا
في «النصر األهلية»

احتفلت مدرســـة النصر األهلية بخريجيها، وكرمت إدارة 
املدرســـة متفوقيها ومتفوقاتها تشـــجيعا لهم على استمرار 
النجاح والتميز، وكان من بني املكرمات فاطمة الزهراء محمد 
عبدالرضا األولى بنســـبة ٩٩٫٣٣٪ ورنا محمد اخلليفي مكرر 
بنســـبة ٩٩٫٠٨٪. وتلقت فاطمة ورنـــا التهنئة واملباركة من 
األهل الذين متنوا لهما مستقبال حافال بالتفوق والنجاح.. ألف 

مبروك وعقبال اجلامعة.

رنا محمد فاطمة الزهراء محمد

.. وميسون 
متيزت

مت تكرمي ميسون 
محمد حميد سلطان 

من طالبات الصف 
الرابع باألكادميية 
الكويتية العربية 
األهلية من ادارة 

األكادميية لتفوقها 
بامتياز.

ميسون محمد


