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لقطة تذكارية إلدارة املدرسة مع املكرمتني

)محمد ماهر( أسرة »كارتييه«.. واحتفال باالبتكارات الرائعة من املجوهرات 

ماركوساكس وفريق »موڤنبيك املنطقة احلرة« مع األطفال الفائزين وذويهم

بايرلي: منتجع صحارى 
بال تدخني اعتبارًا من يونيو

هيثم ورنا احتفال بخطوبتهما

إبراهيم تفوق في الروضة

احتفل هيثم محمد رمضان بخطوبته على االنسة رنا محمد مختار 
بحضور االهل واالصدقاء الذين شاركوهما فرحتهما، وتلقيا املباركة 
والتهنئة باملناسبة السعيدة واالمنيات الطيبة بحياة حافلة بالرفاء، 

ألف مبروك وعقبال الفرحة الكبرى.

احتفل الطالب ابراهيم احمد البلوشي بتفوقه في الروضة وسط 
فرحة اهله، مبروك وعقبال اجلامعة يا ابراهيم.

»ماكس« تطلق تشكيلتها املميزة 
من األلبسة لصيف 2011 

عند الحديث عن صحة المجتمع البد من التطرق إلى الحديث 
عن س���المة البيئة نظرا لتالزم هذين األمرين، وهنا يبرز الدور 
الري���ادي لمنتجع صحارى كويت لوجود بيئة مثالية في جميع 
مرافقه المترامية على مس���احة 650 ألف متر مربع ويشكل ذلك 

أكبر رقعة مسطحات خضراء في الكويت.
وأك����د المدي�ر الع����ام للمنتج��ع 
حس��ان باي�رلي عل��ى االهتم��ام الكبي��ر 
ال��ذي تولي��ه ادارة المنتج��ع بأم��ور 
البيئ��ة والت��زامها بتطبي��ق معايي��ر 
التشغي��ل القياسي��ة لضم��ان س��المة 
المس���طح��ات العش���بي��ة الخضراء 
واألش���جار، حي���ث تبلغ المس���احة 
المزروعة 450 ألف متر مربع تتضمن 
أكث���ر من 7000 ش���جرة ويقوم طاقم 
الفني���ة المتخصصة في  من الكوادر 
مجال الزراعة التجميلية الصحراوية 
بالعمل على تأمين المتطلبات الالزمة 
والضرورية بما في ذلك وضع المواد 
الس���مادية المناسبة واستخدام احدث األس���اليب التقنية للري 
لضمان جودة األعش���اب وزهاء لونها عل���ى الرغم من صعوبة 

الظروف المناخية في منطقتنا.
وأضاف بايرلي ان المنتجع يستخدم المياه المعالجة والتي 
يتم استجرارها من محطة تكرير المياه بالرقعي، كما ان المنتجع 
يعتمد على الطاقة الجافة الكهربائية لتشغيل أغلب السيارات التي 
يس���تخدمها المنتجع سواء لخدمة مالعب وأكاديمية الغولف أو 
لخدمة الضيوف ونزالء الڤيالت الفخمة والمطاعم الراقية المطلة 

على البحيرات المائية الموجودة بالمنتجع.
وقد اصبح المنتجع مؤخرا المكان المفضل إلقامة الشخصيات 
العالمية عند زيارتها للكويت. ويقول بايرلي ان مفهومنا للضيافة 
ان نتجاوز مستوى الرضا الذي يتوقعه ضيوفنا عند تواجدهم 
في مرافق المنتج���ع ويأتي قرارنا التش���غيلي بوقف التدخين 
بالمنتجع منس���جما مع هدفنا والتزامنا بضمان س���المة البيئة 

وصحة ضيوفنا.

أطلقت »ماكس«، أكبر عالمة جتارية لألزياء ذات القيمة العالية 
في الشرق األوسط تشكيلتها ملوسم صيف 2011، وتتضمن تشكيلتها 
كل ما يحتاجه العمالء خالل هذه األيام املشمسة والليالي الدافئة. 
وحتفل هذه التشكيلة بألوان ممتزجة زاهية وأقمشة قطنية ناعمة 
والكثير من تدرجات ألوان أقمشة اجلينز. وتتميز هذه التشكيلة 
باإلشراق وتوفر كافة احتياجات مالبس العطالت مبا فيها بناطيل 
الكتان وسراويل اجلينز القصيرة التي ميكن ارتداؤها مع القمصان 

الصيفية والسترات التي تغطي الصدر. 
ويطغى على هذه التشكيلة املظهر املستلهم من عقد السبعينيات 
وال����ذي يبدو بطراز بوهيمي احتفال����ي الفت للنظر، ويحوي هذا 
الطراز أقمشة اجلينز التي حتفل باأللوان املمتزجة مع التصاميم 
املزخرفة واملطرزة برسومات الورود باإلضافة الى طراز نقشات 
الزهور االس����توائية. وحتوي التش����كيلة أيضا تطريزات زاهية 
برسومات الورود على فساتني وتنانير »ماكسي«. وما مييز هذه 
األلبس����ة هو األلوان املش����رقة مبا فيها األصفر والوردي الزاهي 
وألوان الشعب املرجانية واللون الفيروزي املتداخل بشكل كبير 
مع اللون األبيض. كما تتضمن هذه التشكيلة الفانيالت الصيفية 
ذات األل����وان الزاهية التي ميكن ارتداؤها م����ع التنانير القصيرة 

والبناطيل البيضاء. 
وبالنس����بة للرجال، وفرت لهم »ماكس« فرصة مللء خزائنهم 
بتشكيلة تتناسب مع أذواقهم وتعطيهم مظهرا عصريا جذابا مقابل 
أسعار منافسة. ويتضمن اجتاه »ماكس« لهذا الصيف مجموعة من 

امللبوسات التي تناسبهم عند قضائهم عطالت رائعة. 
وتشتمل ألوان األلبس����ة لهذا املوسم على األبيض الكالسيكي 
والبيج واخلاكي واللون الزيتوني وملسة من اللون الرمادي والبني 
املتباينة مع اللون األصفر واألزرق واملرجاني الزاهي. وتعد قمصان 
»التي- ش����يرت« أبرز ملبوسات الصيف، لذا فإن »ماكس« تولي 
هذه الفئ����ة من املالبس اهتماما كبيرا من خالل تصاميمها املميزة 
التي تطغى عليها الرس����ومات واألل����وان البحرية والصحراوية 

والتصاميم الرياضية. 
وتقدم »ماكس« تشكيلة واسعة من ملبوسات األوالد تتضمن 
كافة األعمار، فتوفر طقما واحدا من الس����راويل القصيرة املميزة 
مع تي- ش����يرت لألوالد. كما انه البد من شراء املالبس التي تفي 
بحاجة األوالد لقضاء العطالت واملالئمة للرحالت الشاطئية فضال 

عن املالبس ذات األلوان األساسية. 
وللفتيات تقدم »ماكس« أفضل صيحات املوضة التي تنشدها كل 
فتاة. وتوفر »ماكس« مزيجا من امللبوسات املتنوعة مثل تصاميم 
الشاطئ اجلميلة التي تشمل تنانير اجلينز القصيرة والسراويل 
الضيقة ذات األلوان الباهتة. وتقدم »ماكس« أيضا تشكيلة واسعة 

من اجلينز مع إضافات قيمة كبيرة مثل األحزمة وامللحقات. 
كل احتياجات العمالء من مالب����س الصيف متاحة لدى فروع 
»ماكس« في الري، الساملية، حولى، الفحيحيل، خيطان، اجلهراء، 

ومجمع األڤنيوز، للتمتع بإجازة صيفية مشرقة ال تنسى.

حسان بايرلي

»موڤنبيك ـ املنطقة احلرة« يكرّم الفائزين بالرسم 

وخ���وامت وحج���ارة كرمية 
فريدة تتأل���ق في تصاميم 
تعبيرية وجتريدية حتتفي 
وتلمع بطاق���ة االبداع التي 
ترافق اس���م دار املجوهرات 
الفرنس���ية وبالطبع تزهو 
بخب���رة كارتييه وحرفيتها 

وأناقتها التي ال تضاهى.
وبهذه املناسبة قال العضو 
املنتدب في كارتييه الشرق 
األوسط والهند لويس فيرال 
»أود ان أنتهز هذه الفرصة 
ألتقدم بالش���كر الى جميع 
عمالئنا وزبائننا املخلصني 
في الكويت، الذين يتمتعون 
بذوق رفي���ع وتقدير كبير 
للجمال واالمتياز واخلبرة 
الراقي���ة الت���ي تقدمها دار 
كارتييه. انكم خير من يدرك 
األناقة  ثقافة كارتيي���ه في 
واجلم���ال والكالس���يكية، 
ولذلك نسعى دوما إلبهاركم 
بابت���كارات وابداعات غير 
مسبوقة، نفاجئكم بها عاما 

بعد عام«.

بحضور جمع من عمالء 
»كارتييه« وعشاق االبتكارات 
الفنية واالبداعات املتميزة 
دار  كش���فت  ملصمميه���ا، 
كارتييه النقاب عن ابتكارات 
اس���تثنائية من املجوهرات 
الراقي���ة في ع���رض خاص 
ش���هده بوتيك كارتييه في 
الصاحلية الكويت. وتعرض 
ه���ذه املجموع���ة اجلديدة 
من كارتييه م���ن 2 حتى 7 

اجلاري.
وفتح���ت دار كارتيي���ه 
أبوابها أمام عشاق املجوهرات 
والعم���الء وه���واة اجلمع 
الرفيع في  الف���ن  وذواق���ة 
الكويت ليستكشفوا قطعا 
التي  مميزة من املجوهرات 
جتسدت فيها كنوز كارتييه 
من احلرفية الفنية االبداعية، 
فجمي���ع هذه القط���ع نتاج 
ساعات طويلة من العمل بني 
جدران ورش عمل كارتييه، 
فهن���اك عقود اس���تثنائية 
وأقراط وأساور وبروشات 

عرض إلبداعات »كارتييه«

سوار مرصع باألملاس مع الزفير األصفر واألخضر قرط مرصع باألملاس املقطع على شكل وردة خامت من أملاس مع حجر زفير أصفر 12.91 قيراطا

من مجموعة كارتييه املعروضة

املسابقة 5 أطفال فقط من أصل 
23 طفال ساهموا في املسابقة 
منذ البداية. هذا وقد سلم مدير 
الفندق ماركو ساكس����ر  عام 
الفائزين مجموعة من اجلوائز 
القيمة تقديرا منه لنشاطهم 
وأخذت الصور التذكارية مع 
آب����اء األطف����ال وفريق العمل 

بالفندق.

كانت املسابقة جزءا من برنامج 
عروض الصيف لعام 2011 حيث 
الرائع  أقيمت بنادي األطفال 
ال����ذي يقع بحديق����ة الفندق 
الغن����اء. كان امللم����ح الع����ام 
 I Love Mother للمسابقة هو
Earth وت����راوح عمر األطفال 
املشاركني في املسابقة بني 5 
و13 س����نة، حيث فاز في هذه 

كرم فندق موفنبيك الكويت 
باملنطق����ة احلرة املش����اركني 
والفائزين مبس����ابقة رس����م 
وتلوي����ن لألطف����ال والت����ي 
اقيمت في 29 من شهر ابريل 
املاضي، حي����ث كانت ضمن 
انشطة االحتفال بيوم األرض 
العاملي وال����ذي احتفل به في 
22 � 29 ابري����ل املاضي، وقد 

»كارتييه« تكشف عن ابتكارات استثنائية 
من املجوهرات الراقية في الكويت

كّرمـت مـدرسة فجـر 
الصبـاح اإلداريتـني 

املتميـزتني اميـان 
عبـدالهادي وميـرفت 

روحـي، تقـديرا 
خلدماتهما الطويلة 

وتشجيعا على مواصلة 
العطاء والتفاني في العمل 

باملدرسة. 
ويأتي هذا التكرمي ضمن 

النشاط املدرسي الذي 
تشرف عليه مديرة 

»الثانوي« اميان الطواري، 
ومديرة »املتوسط« 

عواطف العميري 

تكرمي إميان 
وميرفت في 

»فجر الصباح«

قسم الرياضيات الهدايا 
التذكارية والشكر اجلزيل 
للمكرمتني اميان وميرفت.

ومساعدة املديرة ميري 
روز. 

وبهذه املناسبة قدم 

العروسان هيثم رمضان ورنا محمد

إبراهيم البلوشي مع أخيه


