
مجتمع
الثالثاء 7 يونيو 2011

27

أقام مركز »الق����ارئ الصغير«، كيف����ان - بنات 
حفله اخلتامي لل����دورة الربيعية، بحضور طالبات 
املركز ووليات أمورهن وضيوف من املراكز األخرى 
ليسدل الستار على اإلجنازات التي قدمها املركز لهذه 
الدورة ويعلن عن دورته الصيفية القادمة. وتخلل 
احلفل نش����اطات مختلفة أس����عدت احلضور وأثنى 
عليها. وأشرفت على برنامج احلفل وفقراتة وإعداده 
رئيسة املركز سعاد الفودري حرصا منها على تقدمي 
األفضل للحافظات ووليات أمورهن وضيوف املركز. 
ابتدأ احلفل بكلمة ترحيبية بالضيوف تالها عرض 
»البوربوينت« الجنازات املركز ونشاطاته. ومن ثم 
كانت كلمة رئيسة املركز التي أشادت بدور املركز في 
هذه الدورة واإلجنازات التي حققها بنجاح حافظاته 

في اختبارات »القارئ الصغي����ر« وبالعمل الدؤوب 
الصادق للموظفات لرفع اسم املركز واالستفادة من 
هذه الدورة قدر املس����تطاع مبا يعود على الطالبات 
بالفائدة القصوى. ولم تستثن الفودري صغيرا كان أو 
كبيرا في الشكر والثناء. وأوضحت دور املركز وهدفه 
وما يسعى الوصول له. ومن ثم جاء دور األنشودة 
)أن تدخلن����ي ربي اجلنة( التي ألقتها طالبات املركز 

وأبهرت اجلميع وأثلجت صدورهم.
وعمت أجواء املرح احلفل ملا تضمنه من مسابقات 
وفقرات متنوعة، وبعدها مت تكرمي الطالبات واملوظفات 
فكان يوما حافال القى استحسان ورضا جميع احلضور، 
وأكدت الفودري ضرورة بذل اجلهود لرفع اسم مركز 

القارئ الصغير كيفان – بنات بني جميع املراكز.

الطالبات يؤدين إحدى الفقرات وفاء العيد تقدم درعا تكرميية لراعية احلفل د. منى احلشاش

متابعة من احلضور وأولياء األمور

جانب من عرض السباحة

»القارئ الصغير« في كيفان يختتم دورته الربيعية ختام محو أمية السباحة في حوض الساملية

مسابقات وترفيه مشاركة

اإلبراهيم تهدي 
رئيس  الوزراء أرشيفًا 
صحافيًا والساير صورة

أهدت الزميلة اإلعالمية ومت���طوعة الهالل األحمر 
ف����وزية اإلب���راهيم سمو رئي���س ال���وزراء الشيخ 
ناص����ر احملمد أرش���يفا صحافيا خاصا أطلقت 
عليه اس�������م »ناص����ر اإلنس��انية« وذلك على 
هامش مؤمتر »الصليب والهالل االحمر معا من اجل 
االنسانية« كما أهدت وزير الصحة د.هالل الساير 
صورة كانت قد التقطت له في إحدى املناسبات، 
وذلك تقديرا منها لدوره البناء في دعم اخلدمات 
الطبي���ة والصحية في الكوي���ت والهالل األحمر 

ومتطوعيه.

الزميلة فوزية تقدم لسمو رئيس الوزراء أرشيفا صحافيا

وزير الصحة د.هالل الساير يتسلم صورة من الزميلة اإلبراهيم

غرق، وفي اخلت����ام كرمت أ.وفاء 
العي����د راعية احلف����ل ثم وزعت 
الهداي����ا على البراعم املش����اركني 

والفائزين.

كم����ا ق����دم األطف����ال عرض����ا 
للسباحة احلرة من دون استخدام 
»الطفاحات« اضافة الى القفز من 

أعلى والوقوف في املاء.
أما مفاجأة احلفل فكانت بعنوان 
»إنقاذ« حيث قدم األطفال فقرة عن 
كيفية اإلنقاذ ح����ني حدوث حالة 

أقام اإلشراف العام على أحواض 
السباحة احلفل اخلتامي حملو أمية 
السباحة ألطفال الرياض للمناطق 
التعليمية )مبارك الكبير – حولي 
– األحمدي( برعاية املوجهة العامة 
البدنية د.منى احلشاش  للتربية 
وحضور املوجهة األولى للتربية 
العيد واملوجهة  أ.وف����اء  البدنية 
األولى لرياض األطفال في منطقة 
مبارك الكبير أ.س����لوى العميري 
واملوجهة للتربية البدنية أ.استقالل 
الرقم ومديرات الروضات املشاركات 

وعدد من أولياء األمور.
أقيم على  الذي  استهل احلفل 
حوض الساملية بالسالم الوطني ثم 
فقرة ترحيبية وطابور العرض تال 
ذلك درس تعليمي ملهارات السباحة، 
وألقى املشرف الفني يوسف هاشم 
كلمة اإلش����راف العام رحب فيها 
باحلضور وبراعية احلفل مشيدا 
بجهود العاملني في اإلشراف العام 
مشاركتانعلى تعاونهم إلجناح هذا احلفل.

حتتفل ساعة Tissot T-Evocation باملرأة العصرية 
بأسلوب مثير، وهي جتسد شكل سوار أنيق، مثير 

مبظهر مجوهراته املتطورة، ويتجلى التحدي في 
األسس املتينة بشكل التصميم األنيق وآلية احلركة 
السويسرية العالية الدقة، هذه الساعة معدة لتكون 

أفضل صديق للنساء املعاصرات الالئي يرين 
أنوثتهن كشيء ثمني أصيل وجميل، فهي تبدو 

جزءا مبجموعة كاملة من خزانة الثياب، انطالقا من 
املظهر العملي إلىLBD )الفستان األسود البسيط( 
األنيق جدا، فهي تنتقل بسهولة بني جداول العمل 

املزدحمة واحلياة االجتماعية احلافلة، وآمنة مبعرفة 
أن مواد ذات جودة عالية وآليات متطورة ستعمل 

دائما على إنقاذ املوقف.
وتتميز ساعة Tissot T-Evocation املاسية مبجموعة 
من التفاصيل، التي متنحها طابعا رائعا، فحقيقة أن 
سوار الساعة هو بنفس قطر العلبة احلاضنة تأسر 

املشاهدين، ففي البداية يحاولون التكهن ما إذا 
كانوا يشاهدون ساعة أو سوارا جميال، حملة ثانية 

تلفت االنتباه إلى العلبة احلاضنة للساعة املصقولة 
املربعة الشكل، التي حتيط بامليناء املصنوع من 

اللؤلؤ األبيض، يوجد على جانبي العلبة احلاضنة، 
شكل احلرف T ممدود، والذي يتألف كل منه 
من 11 حبة املاس نوع ويسلتون عالي اجلودة، 

محددا العالقة بني ضبط الوقت والتصميم احلديث 
للمجوهرات، وتكملة لهذه الفكرة، تأخذ وصالت 

السوار املعدني األفقية شكل شكلني ممدودين من 
احلرف »T«، وتكفل في الوقت نفسه الراحة املثلى 
لالبسها. فعال، إن استحضار ثقة األنثى املعاصرة، 

أمر ال ميكن تفويته.
٭ اخلصائص: آلية احلركة الكوارتز السويسرية 

 ،)EOL( الصنع مبؤشر نهاية عمر البطارية
كريستال الصفير املقاوم للخدش، العلبة احلاضنة 
من الفوالذ املقاوم للصدأ 316L، مقاومة للماء حتى 

عمق 3 بار )30 مترا/ 100 قدم(، السوار الفوالذ 
املقاوم للصدأ 316L مع قفل على شكل فراشة 

بأزرار، تطبيق طالء PVD ذي لونني.
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