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لؤي وأنديرا 
احتفال 

بخطوبتهما

العروسان لؤي بنوت وأنديرا عبدوش

نادي الرياضيات.. معرض متميز في »مبارك الكبير«

التوجيه الفني للدراسات العملية يكّرم املطيلي موجه امليكانيكا

حت���ت رعاية مدي���ر ادارة 
منطقة مبارك الكبير التعليمية 
بدرية اخلالدي وبحضور مديرة 
ادارة الشؤون التعليمية فاطمة 
الكندري أقامت مدرسة رملة أم 
املؤمنني املتوسطة بنات معرض 
التقنيات والوسائل التعليمية 
الرياضيات وذلك يومي  ملادة 
األربع���اء واخلميس املاضيني 
وبحض���ور لفيف من موجهي 
املادة وموجهاتها في مناطقنا 
التعليمي���ة املختلفة يتقدمهم 
املوجه العام للرياضيات ابراهيم 
القطان واملوجه العام للتعليم 
اخلاص واملوج���ه العام للغة 
العربية ه���دى العميري، وقد 

مثاليا للمسؤول املخلص في 
عمله املتفاني في أداء الواجب، 
وتوالت كلمات الشكر والعرفان 
من املوجهني، متمنني له دوام 

الصحة والعافية والتوفيق.

العامة فتوح احلساوي كلمة 
أشادت مبسيرة عطائه خالل 
فترة عمله حيث كانت إجنازاته 
واضحة بكل املواقع التي تقلدها، 
ويعد م.عبده املطيلي منوذجا 

لعطائ���ه طوال فت���رة خدمته 
بحضور املوجهني واملوجهات 
األوائل واملوجهني واملوجهات 
املناطق  الفنيني م���ن مختلف 
ألقت املوجهة  التعليمية. وقد 

الوف���اء  لقي���م  تأصي���ال 
والعرفان، أقام التوجيه الفني 
العام للدراسات العملية حفل 
تكرمي املوجه الفني للميكانيكا، 
م.عب���ده املطيلي وذلك تقديرا 

فاطمة الكندري وابراهيم القطان أثناء افتتاح املعرض

م.عبده املطيلي متوسطا أزهار السيف ومرمي الشطي وإلهام العوضي وإميان اشكناني

اميان املنصور

توزيع الدروع في نهاية املعرض

ابراهيم القطان يستمع لشرح من الطالبات

عسكر العنزي والزميل بداح العنزي يباركان

العميد محمد طنا والعميد سعود العيادة يباركان

أحمد الشريعان مباركا

جراح الهويدي مباركا

فتوح احلساوي تتوسط املوجهات األوائل

لقطة تذكارية مع املوجهني

مشاركة من احد الطلبة من ذوي االحتياجات اخلاصة

شارك في املعرض جميع مدارس 
منطقة مبارك الكبير االبتدائية 

واملتوسطة.
وألق���ى س���الم الدويهيس 
كلمة حول املع���رض وما فيه 
من وس���ائل مبتك���رة تبعتها 
كلمة املوجه العام للرياضيات 
ابراهيم القطان وأهم ما مييز 
املعرض من مش���اركة متميزة 
وفعالة من مدرسة السدمي لذوي 

االحتياجات اخلاصة.

النجمان أنطوني ماكي وكايت باكينسايل
يتألقان مبجوهرات بياجيه
عام بعد عام، تزيد اإلثارة احمليطة بحفل اإلعالن عن 
الترشيحات جلوائز Spirit Awards لألفالم املستقلة 

والذي أقيم هذا العام في لندن أوتيل، غرب هوليوود. 
وقد شكل هذا احلفل حدثا هوليووديا مهما انتظره 
الكثيرون. قدم احلفل هذا العام أنطوني ماكي، جنم 

 »The Adjustment Bureau«و »The Hurt Locker«
وكايت باكينسايل التي سبق وأذهلت اجلماهير من 
خالل أدائها في سلسلة أفالم »Underworld« إضافة 
.»Much Ado About Nothing«و »Pearl Harbor« إلى
بدت النجمة كايت باكينسايل بكامل أناقتها، حيث 
تألقت مبجوهرات من دار بياجيه، فزينت أناملها 

بخوامت من مجموعة بوسيشني، كالهما مصنوعان 
عان باملاس.  من الذهب األصفر عيار 18 قيراطا وُمرصَّ
أما النجم أنطوني ماكي فقد وقع اختياره على ساعة 

بياجيه Emperador من الذهب الوردي عيار 18 قيراطا 
إلتّفت على معصم يده بواسطة سوار بني من جلد 

التمساح.
تصدرت الترشيحات كل من األفالم املستقلة التالية: 
»The Artist«، و»Take Shelter«، مع 5 ترشيحات لكل 

 ،»Drive«و ،»Beginners« فيلم، جنبا إلى جنب مع
 Martha Marcy May«و ،»The Descendants«و

Marlene«. أما املرشحون جلائزة بياجيه ألفضل 
املنتجني قد شملت، املخرج جوش موند عن فيلم 

»Martha Marcy May Marlene« واملخرجة صوفيا لني 
عن فيلم »Take Shelter«، واملخرج تشاد باريس عن 

.»Mosquita Y Mari« فيلم
سيقام حفل توزيع جائزة Spirit Awards لألفالم 
 Santa Monica املستقلة لعام 2012 على شاطىء

نهار السبت الواقع 25 فبراير 2012. خالل احلفل، 
تستضيف دار بياجيه مرة أخرى وحصريا، كبار 
الشخصيات لتعرض أمامهم أحدث مجموعاتها من 

الساعات واملجوهرات.

احتفل لؤي بنوت بخطوبته 
على اآلنسة أنديرا 

عبدوش وسط فرحة األهل 
واألصدقاء في سورية، 
وتلقيا املباركة والتهنئة 

باملناسبة السعيدة، 
كما بارك الزميل بديع 
بنوت وحرمه الزميلة 

ندى أبونصر وعائلتهما 
للعروسني ومتنوا لهما 
السعادة.. ألف مبروك 

وعقبال الفرحة الكبرى.

منصور العرافة واملعرس فهد الشمري

صياح املطيري يبارك

املعرس فهد الشمري

أفراح 
اخلزمي

احتفل صنيتان 
خلف الشمري 
بزفــاف جنله 

فهد بحضور جمع 
من الشخصــيات 
واألهل واألصدقاء 

الذين قدموا املباركة 
والتهاني باملناسبة 

السعيدة.
ألف مبروك وبالرفاء 

والبنني.


