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جمعية الصداقة لمندوبي اليونيسكو تختار ديوان الميلم رمزًا أصياًل

الجزاف استقبل رئيس وأعضاء اتحاد طلبتنا في بريطانيا وإيرلندا
أكد رئيس مجلس االدارة املدير العام 
للهيئة العامة للشباب والرياضة اللواء 
م.فيص����ل اجلزاف على اهتم����ام الهيئة 
بالطلبة الكويتيني الدارسني في اخلارج 
وتس����خير كل االمكانات املتاحة للهيئة 
لدعمهم ومساعدتهم في حتصيلهم العلمي 
كونهم الثروة التي يعول عليها الوطن. 
وأشار اجلزاف الى ان الهيئة تعتز باحتادات 
الطلبة في اخلارج ملا ينجزونه من مبادئ 

وطنية.
جاء ذلك خالل استقبال اجلزاف لرئيس 
الهيئة االدارية لالحت����اد الوطني لطلبة 
الكويت � فرع اململكة املتحدة وايرلندا علي 
البذال وبرفقته اعضاء االحتاد املنتخب.

وأعرب البذال عن امتنانه للهيئة العامة 
للشباب والرياضة على رعايتها ودعمها 

املتواصل لالحتاد.

اختارت جلنة الضيافة التي اس���تضافت جمعية الصداقة للمندوبني 
الدائمني لليونيس���كو، ديوان امليلم رمزا جميال ملا تعرف به الكويت من 
ديوانيات تتميز بها عن باقي دول اخلليج العربي وملا تعطي هذه الديوانية 

من صورة مشرقة جميلة متثل رمز املاضي بكل اصالته وكفاحه وجمال 
احلاضر بكل رقيه واشراقته.

وقضوا أمسية جميلة في جو من احملبة والصداقة والكرم االصيل.

ايرينا بوكوڤا تتوسط أحمد امليلم وفهد امليلم وعبداللطيف البعيجان ود.عبدالرزاق النفيسي ود.حمد الهمامي ويوسف فهد امليلم

اللواء م.فيصل اجلزاف مع علي البذال وأعضاء احتاد بريطانيا وإيرلندا

عبداهلل الغريب وبدر اخلالدي وعبداهلل النومان

»القمة« متعة التذوق والضيافة

العبات املنتخب الوطني لهوكي اجلليد استمتعن بضيافة »التيسيمو« 

»التيسيمو« احتفى بسيدات 
هوكي الجليد على »القمة«

احتف���ى مطعم »التيس���يمو« 
االيطال���ي في الدور ال���� 32 لبرج 
الس���الم  النصار في ش���ارع فهد 
بالكويت بالعبي والعبات املنتخب 
الوطن���ي لهوكي اجلليد وعدد من 
مس���ؤولي اللعبة وذلك مبناسبة 
انضمام الكويت الى عضوية االحتاد 

الدولي للعبة في مايو املاضي.
وقدمت ادارة املطعم الذي يعرف 
بالقمة ترجمة السمه االيطالي، االفضل 
لالعبي والعبات الكويت، مؤكدة ان 
االنضمام الى االسرة الدولية للعبة 
س���يزيد من دور واهمية الش���باب 
الكويت���ي ف���ي احملاف���ل اخلارجية 
ورفع علم الكويت ومتثيلها مع باقي 
الرياض���ات واحلصول على االلقاب 
البطوالت الشتوية  وامليداليات في 

واآلسيوية املقبلة.
وجرى تبادل االحاديث الودية 
بني الضيوف واملدعوين واس���رة 
املطعم في اطاللة رائعة على اخلليج 
العربي وأخرى على ش���ارع فهد 
السالم في الكويت حيث استمتع 
الطيبة  بالبادرة  اجلميع واشادوا 
من مطعم »التيسيمو« في ان يكون 
بني الش���ركات االهلية التي تدعم 
املنتخبات الوطنية وتشد من ازرها 
وتقف الى جانبها في استحقاقاتها 

املقبلة.

أمتع األوقات بصحبة كرنڤال ماكس في »أوتاد«

ذلك نحرص على تقدمي منتجات 
متميزة وبأس���عار تنافس���ية 
للغاية، اضافة للخدمة املمتازة 

في أجواء مريحة ومتميزة.

جذابة للغاي���ة. وأضاف قائال: 
نحن في ماكس نؤمن بضرورة 
تأمني احساس لدى عمالئها بأن 
لهم قيمة استثنائية ولتحقيق 

العمرية  مبعروضات تتراوح بني 
أساسيات الكالسيكية الى آخر 
صيحات املوضة، االزياء الرسمية 
الى املالبس الكاجوال وبأسعار 

أقامت ماكس مؤخرا، العالمة 
التجاري���ة االقتصادية الرائدة 
واالكثر شعبية في منطقة الشرق 
االوسط، حفلها االستعراضي 
الس���نوي في صال���ة عرضها 
املوجودة ف���ي خيطان مبجمع 
أوتاد، الذي شمل انشطة ترفيهية 
مختلفة حافلة باملتعة واملرح 
لعمالئها وحشد من احلضور.

ومت التخطي���ط لالحتف���ال 
ليكون برنامجا ترفيهيا عائليا 
بكل ما ف���ي الكلمة من معنى، 
التدابير  واتخذت ماك���س كل 
القادرة على رس���م ابتس���امة 
جميل���ة على وج���وه العمالء 

واملشاركني.
املكان بأكمل���ه كان ينبض 
بالفرحة، وقد مت تزيينه بأجمل 
الديك���ورات والبالونات، كما 
ضمت االنشطة تقدمي االطعمة 
الوجوه،  الرسم على  الشهية، 
نقش احلناء والوشم وغيرها 
من وسائل الترفيه، وقد سرت 
جماهير احلضور مبش���اهدة 
العرض السحري املمتع، وعرض 
الدمى، عرض السيرك والعروض 
الهدايا  الكوميدية. ومت توزيع 
على املشاركني في العرض الذين 
أجابوا بشكل صحيح عن بعض 
االسئلة التي مت طرحها من قبل 
مقدم احلفل، وكان جلميع االطفال 
الذين شهدوا احلدث نصيبهم من 

الهدايا املسلية.
وعل���ق مدي���ر العملي���ات 
التنفيذي ملجموعة الندمارك في 
الكويت سيبل باسو، التي متلك 
وتدير متاجر ماكس، قائال: تتميز 
ماكس بتجارة املالبس، االحذية، 
مالبس االطفال، االكسسوارات 
واملستلزمات املنزلية، وتلبي 
الفئ���ات  احتياج���ات جمي���ع 

مشاركة الشخصيات الكارتونية في حفل ماكس بـ »أوتاد«

جانب من احلفل االستعراضي

متابعة من األطفال لفقرات احلفل في مجمع أوتاد

)كرم دياب(


