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دار Zenith تلقي الضوء 
على تركيبات الساعة املعقدة 

ضمن ابتكاراتها ملوسم خريف وشتاء العام 2012، تقدم 
أديداس Originals األسلوب الكالسيكي في القيادة من خالل 
مجموعتها اجلديدة التي حتمل اسم Porsche. استوحيت 
املجموع���ة اجلديدة من العناص���ر املميزة لتجربة قيادة 
وسباقات Porsche إلى جانب أساليب التصميم املعاصرة 

والتقنيات التي تشتهر بها العالمة املرموقة. 
ويعتبر التعاون مع عالمة Porsche ملوسم خريف وشتاء 
العام 2012 املرة األولى التي يتم فيها إطالق مجموعة من 
املالبس إلى جانب مجموعة األحذية الشهيرة. فمجموعة 
 Pitwalkو Paddock Club املالبس املستوحاة من تصاميم
تتضمن نس���خا مميزة من القطع الكالس���يكية املفضلة 
من أديداس ومنها الس���ترات الرياضية وقميص البولو 
والسراويل الرياضية والبنطلونات املصنوعة من الكتان. 
كما استوحيت العديد من تصاميم األحذية الرياضية من 
محركات سيارات Porsche وإطاراتها وشعارات موديالتها 
املختلفة التي تتميز باخلطوط االنس���يابية والتفاصيل 

األنيقة باألسود واألبيض واألحمر. 
ومن أبرز قط���ع املجموعة ح���ذاء Porsche 917 الذي 
يستوحي تصميمه من احملرك اخللفي للسيارة الرياضية، 
ويتمت���ع بنعل من املطاط املثقوب، بينما يوجد ش���عار 
Porsche املميز على النعل املتوسط فيما يوجد شعار آخر 
يحمل اسم Porsche 917 على رقعة الكعب. يتميز التصميم 
باستخدام أنواع مختلفة من األقمشة منها اجللد األبيض 
واجللد الصناعي الذي يحمل 3 خطوط وملسات من اللون 

األحمر على لسان احلذاء ليمنحه املظهر الرياضي.
أم���ا املالبس التي تتضمنه���ا املجموعة فتمثل احتفاء 
مبودي���الت Porsche احملببة ومتت���از باألناقة الرياضة 
والتصميم العملي، فالسترة الرياضية الشهيرة من أديداس 
حتظى بلمسات جديدة من خالل السترة الرياضية 917، 
واملستوحاة من سيارة 917 التي فازت عام 1970 بسباق 

لو مانز وحتمل شعاره على الصدر والذراع اليسرى. 
وحصل قميص البولو الكالسيكي من أديداس على ملسات 
جديدة أيضا متثلت في اخلطوط الهندسية وشعار سيارة 

Porsche 917 على الصدر إلطاللة أنيقة وغير رسمية. 
وباملثل مت حتديث تصميم البنطلونات الرياضية وإضفاء 
عناصر جديدة مستوحاة من سيارة Porsche 917 وشعار 
العالمة املرموقة أسفل اجليب األمين، باإلضافة إلى شعار 
واضح على الظهر. وألن التميز يكمن في التفاصيل، فإن 
الرباط السميك يحمل كذلك كتابة باللون الذهبي لكلمات 

 .original driving
 Originals اجلديدة من أديداس Porsche تتوافر مجموعة
اآلن ف���ي جميع مح���الت أدي���داس adidas Originals في 
 adidasالكويت باإلضافة إلى مجموعة مختارة من محالت

Performance في املنطقة.

على امتداد أكثر من 150 عاما، لعبت دار Zenith دورا رياديا 
في تطوير وإنتاج الساعات املعقدة. من خالل توحيد جميع املهن 
املرتبطة بصنع الساعات حتت سقف واحد في مسقط رأسها 
التاريخي »لو لوكل«، تس����تفيد الدار بقيادة جنمتها الساطعة 
من نسبة نادرة من الكفاية الذاتية واالستقاللية التي متثل لها 
مصدرا وافرا من القوة اإلبداعية. مرة جديدة تس����لط األضواء 
على هذه اخلبرة الوافرة من خالل طرح 3 ساعات استثنائية 
جدي����دة: Academy Minute Repeater االوتوماتيكية واملجهزة 
 Academy Christophe Colomb Tribute ،بوظيفة كرونوغ����راف
to Charles Fleck املجهزة بنظام »Gravity Control« إضافة إلى 

ساعة Captain Tourbillon العاملة بثالثة عقارب. 
تش����كل إرادة اجلمع بني األصالة واجل����رأة واملتعة معادلة 
معق����دة تقود دار Zenith منذ ما يقارب 150 عاما. في عام 1865 
قام مؤس����س الدار ج����ورج فافر-جاكو بجم����ع كامل املهارات 
املستخدمة في صنع الساعات حتت سقف الدار القائمة في »لو 
لوكل«، وهي بلدة تقع في منطقة جورا السويسرية، فاخترع 
بذلك مفهوم »دار صناعة الساعات«. وبسبب تاريخها الصناعي 
كمهد لصناعة الساعات السويسرية، أدرجت منظمة اليونسكو 
مدينة »لو لوكل« على الئحة املواقع التراثية العاملية والتزال 
ثروة Zenith الغنية باخلبرة ومهارة صناعها حاضرة في هذا 

املوقع الذي لم تغادره الدار يوما. 
وأدى توحيد مختلف امله����ن وإتقان كل مرحلة من مراحل 
صنع الس����اعة، إن كان على مستوى التصميم أو االنتاج، إلى 
متكني ال����دار من التحرر من القواعد املقي����دة أكثر مما ينبغي 
للحفاظ على نهج إبداعي وحيوي دائم في انتاج الساعات التي 
تصممها وتطورها في ورش عملها اخلاصة. وفي هذا اإلطار، 
تصنع Zenith ساعات معقدة التركيب تستوفي معايير صناعة 
الساعات الرفيعة املستوى من جميع النواحي وتضم مجموعتها 

جميع التركيبات املعقدة البارزة.

Zenith تراث يختزن أكثر من 600 حركة من صنع دار

أكثر من 300 براءة اختراع متثل النسبة العالية من التقدمات 
البارزة في املعرفة التقنية تطبع املعالم الرئيسية التي حققتها 
Zenith في تاريخ قياس الوق����ت بدءا من أجهزة قياس الوقت 
على منت السفن وصوال إلى ساعات اليد وساعات اجليب كذلك. 
وأكث����ر من 600 تغيير في احلركة أغنت تراث الدار وش����هدت 
على اخلبرة املثيرة لالهتمام التي مت اكتس����ابها بصبر وتأن. 
لكن متيز دار Zenith ظهر بالتحديد في حقل الكرونومترية أو 
عل����م قياس الزمن بدقة بعد فوزها مبا ال يقل عن 2333 جائزة 
حتى تاريخه.  وجتس����يدا ملعلم شكل انعطافا هاما في تاريخ 
صناعة الساعات املعاصر، ال تعتبر حركة El Primero املصممة 
سنة 1969 الكرونوغراف املدمج االوتوماتيكي األول وحسب، ال 
بل تهتز أيضا بتردد استثنائي يبلغ 36000 ذبذبة في الساعة 
لضمان دقة في قياس الوقت تصل إلى عشر الثانية. وقد وجدت 
مختلف النسخ املطورة لهذه احلركة االسطورية اليوم مكانها 

وسط مجموعة كاملة حتمل اسمها. 
وفي إطار وفائها امللتزم جتاه ذروة التطور في مجال صناعة 
الس����اعات االس����تثنائية، تعمل Zenith باستمرار على اختراع 
س����اعات ذات تركيبات مبتكرة تدمج بش����كل نظامي القواعد 
العريقة املتوارثة محافظة على موقعها كواحدة من أكثر الدور 
جرأة وابتكارا في القرن احلادي والعش����رين. وتقدم الدار في 
هذا السياق ما ال يقل عن 3 ساعات جديدة استثنائية الطراز: 
Academy Minute Repeater االوتوماتيكي����ة واملجهزة بوظيفة 
 Academy Christophe Colomb Tribute to Charles ،كرونوغراف
 Captain إضافة إلى ساعة »Gravity Control« املجهزة بنظام Fleck

Tourbillon العاملة ب� 3 عقارب.

اللحن العذب إلحدى التركيبات األكثر جاذبية
Academy Minute Repeater ساعة

مينح االس����تماع إلى النغمات املوسيقية العذبة املتصاعدة 
من قرع األجراس املعلنة للوقت على معصم اليد جتربة فريدة 
في لعب احدى أدق النغمات املوسيقية القياسية في فن صنع 

الساعات. 

)أسامة أبوعطية( علية احلماد تتوسط براعم »الوداد« في يوم التخضير 

يكون لكل طفل غرسة يعتني بها 
ويهتم بنموها انطالقا من تعميم 
ونشر الثقافة البيئية احلقيقية 
املستندة الى أهم عناصر احلفاظ 
على البيئة واملنقي األول للجو أال 
وهي األشجار، لذلك حرصت إدارة 
الروضة على توفير الغرس���ات 
الروضة  لزرعها ف���ي حديق���ة 
ومبشاركة جميع األبناء وبحضور 
أولي���اء أمورهم الذين أش���ادوا 
التخضير واإلعداد  بفقرات يوم 
الرائع والنتائج اإليجابية الكبيرة 

التي ظهرت في نفوس األبناء.
وقد تخلل يوم تخضير »الوداد« 
العديد م����ن الفق����رات الترفيهية 
والتوعوية واملسابقات، ومت توزيع 

الهدايا والورود على احلضور.

احتفلت روض����ة الوداد بيوم 
التخضير وذلك برعاية وإشراف 
مدي����رة الروض����ة علي����ة احلماد 
وبحضور املديرة املس����اعدة أمل 
املشموم ومبتابعة معلمات الروضة 
الالتي كان له����ن الدور األبرز في 
إظه����ار أهمي����ة التخضير وزرع 
حب الش����جرة والنبات في قلوب 

األطفال.
الروضة علية  وأكدت مديرة 
احلماد دور رياض األطفال الكبير 
في توجي���ه األبناء وغرس حب 
النبات واألشجار في قلوب الناشئة 
ملا له من دور بيئي كبير، اضافة 
الى توعيته���م بأهمية احملافظة 
على املس���طحات اخلضراء في 
مديرة روضة الوداد علية احلماداحلدائق والساحات العامة، وان 

علية احلماد وأمل املشموم وإحدى براعم الوداد أبناء روضة الوداد.. وبهجة يوم التخضير

براعم »الوداد« بني الزهور والشتالت جانب من زراعة الشتالت

روضة »الوداد« احتفلت بيوم التخضير

تصاميم أديداس الكالسيكية 
 Porsche Design بلمسات

خلريف وشتاء 2012

احتفال عائلي بقدوم هاجر

احتف���ل الزميل محمود عبدالرحيم بقدوم حفيدته هاجر 
محمد فوزي وتلقت األس���رة املبارك���ة والتهاني من األهل 
واألصدق���اء والزمالء الذين متنوا لهاجر حياة س���عيدة في 
كنف والديها وعائلته���ا. ألف مبروك وجعلها اهلل من أبناء 

السعادة ومن الذرية الصاحلة.

هاجر محمد فوزي

براعم »ذي أكادمييا« يتعلمون مناسك احلج

اإلسالمي احلنيف، مع بيان ما للحج 
من حسنات، وقد القى ذلك النشاط 
إعجاب أولياء األمور نتيجة جتاوب 
األبناء وظهور رغبة احلج لديهم.

الديار املقدسة، وانتهاء بذبح الهدي 
مع تعليمهم ارتداء مالبس اإلحرام، 
وذلك لترسيخ تلك املعلومات في 
عقولهم وتعريفهم بتعاليم ديننا 

إدارة حضان���ة »ذي  أقام���ت 
أكادمييا« نش���اطا دينيا ألبنائها 
لتعليمهم مناسك احلج وطرق أدائها 
بدءا من ني���ة احلج والتوجه الى 

..وأثناء نحر الهدي

براعم »ذي أكادمييا« مبالبس احلج مشعل نواف مبالبس اإلحرام

ق���ام أطفال روضة النجوم، روضة البالبل، روضة املرح 
والكوثر بصحبة معلماتهم بزيارة ميدانية ملكتب مدير عام 
منطقة مبارك الكبير التعليمية طلق الهيم، حيث اس���تقبل 
األطفال مرحبا بهم، وشارك األطفال مبناسبة يوم التخضير، 
ومن ثم كرمهم بتقدمي الهدايا تعبيرا عن الش���كر وتشجيعا 

جلهودهم ومتنى لهم التوفيق، وشكر لهم حضورهم.

طلق الهيم مع عدد من براعم الرياض

الهيم استقبل أطفال 
روضة النجوم والبالبل واملرح 

والكوثر ومعلماتهم


