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عروض مميزة ألجمل األمهاتمحافظ العاصمة استقبل السفير العماني

استقبل محافظ العاصمة الشيخ علي اجلابر في  من »موڤنبيك الكويت« في المنطقة الحرة
مكتبه سفير سلطنة عمان الشقيقة لدى الكويت 

سالم املعشني.
ورحب احملافظ بالسفير وتبادل معه األحاديث 
الودية التي تناولت العالقات الثنائية بني البلدين 
الشقيقني، وسبل تعزيزها، ثم قام املعشني بتسليم 
اجلابر دعوة من محافظ محافظة ظفار في سلطنة 
عمان الشقيقة، وذلك لزيارة احملافظة، ووضع آلية 
تعاون مشترك بني اجلانبني، متهيدا لعقد اتفاقية 

توأمة وتعاون مستقبلي في جميع املجاالت.
وفي نهاية اللقاء ش���كر اجلابر محافظ ظفار 
على دعوته الكرمية واعدا بتلبيتها إذا س���نحت 

له  الظروف.

ما أجمل طريقة للتعبير عن امتناننا ألمهات امضني حياتهن 
يعملن من دون تعب وال ملل وال كلل من أجل أزواجهن وأوالدهن 
وعائالتهن؟ هناك ألف طريقة للتعبير عن هذه املشاعر احلنونة 
التي تختلج ف���ي الصدور وتلهب القل���وب. كما اعتدمت فندق 

موڤنبيك الكويت جعبته دائما مليئة باملفاجآت السارة.
أهال بك���م إلى عالم األصالة وال���ذوق املرهف، اختيار رائع 
من االطباق العاملية والعربية من القوائم اللذيذة. فسواء وقع 
اختياركم عل���ى مطعم آل دنتي وروعة املأك���والت االيطالية، 
أو مطعم بايز بألوانه املزركش���ة وقوائم���ه الغنية باملأكوالت 
املختلفة، أو حتى في احلديقة وخيمها اخلاصة ولذة الدردشة 
حول فنجان قهوة مكلل بشيشة مفعمة بعبق االصالة الشرقية 

تؤكد لكم سهرة مميزة معنا.
فندق موڤنبي���ك الكويت في املنطقة احلرة يدعوكم لقضاء 
أجمل األوقات برفقة االمهات واالحباء وسوف يتوج بخصم %50 
خاص باألمهات باإلضافة إلى أجمل املفاجآت فأجعلوا فرحتهن 

فرحتني وعيدهن عيدين.

الشيخ علي اجلابر والسفير سالم املعشني خالل اللقاء

مديرة املدرسة منال الكندري تتوسط عددا من الطالبات

منال الكندري وانتصار اللهو تشاركان الطالبات فرحة العيد الوطني

»ماكس« تستقبل ربيع 2010 بتشكيلة رائعة نابضة بالحياة

ثانوية العصماء احتفلت باألعياد الوطنية

احتفلت ثانوية العصماء بالعيد الوطني ويوم 
التحرير، حضرت االحتفال مديرة املدرسة منال 
الكندري واملديرتان املساعدتان انتصار اللهو ودينا 

العتيقي وعدد كبير من املعلمات والطالبات، ضم 
البرنامج عددا م���ن الفقرات الوطنية التي تعزز 

روح االنتماء للوطن.

مع إشراقة ش����مس فصل الربيع حان الوقت للتخلص من مالبس 
الشتاء القامتة واقتناء مجموعة جديدة زاهية االلوان تتناسب والنسمات 
اللطيفة لهذا الفصل، وكعادتها في كل موسم، تقدم »ماكس« تشكيلتها 
لهذا الربيع التي تعكس لوحة من أعذب األلوان تتناغم ما بني املرجاني 
الدافئ، بالنفسجي املتألق ولون ازهار االوركيديا الساحر. الفساتني هي 
العنصر الغالب في تشكيلة هذا املوسم التي تضم ايضا مجموعة من 
قطع املالبس، مبا فيها القمصان، السراويل، الكنزات والستر اخلفيفة 
املصنوعة من الدينيم الناعم املزخرف بطبعات االزهار اجلميلة والهادئة. 
تتميز هذه التشكيلة مبجموعة االزياء البحرية املقلمة واملنقطة واملزينة 
باالزهار التي تتماوج بااللوان البحرية الكالسيكية، اضافة للقطع ذات 
الثنيات املتعددة، فمالبس الشتاء اخلشنة املظهر تنحت جانبا لتترك 
املجال فسيحا امام األزياء الربيعية الرقيقة املظهر وامللمس والتي متنح 
املرونة والراحة. كما ان القمصان امللونة والسراويل الضيقة التي تصلح 
للتخييم مميزة بتقليماتها ومربعاتها، أقمشة اللينني الناعمة متواجدة 
بقوة بألوانها احليوية املش����رقة، وأزياء تشكيلة ماكس لربيع 2010، 

والتي تش����مل ايضا طائفة واسعة من السترات والقمصان الرياضية، 
وتتضافر هذه السمات والتفاصيل مجتمعة لتقدم ضمن هذه املجموعة 

ازياء عالية اجلودة توفر افضل قيمة مقابل اسعار تنافسية مميزة.
تشكيلة ماكس الوالدية لهذا املوسم تعكس الكثير من املرح وجتسد 
روح الطفول����ة احملببة في قصاتها وموديالته����ا، فالعنصر األهم في 
مجموعة الصبيان ه����و املالبس الرياضية التي تتميز باالبتكارية في 

قصاتها وبتوفير متطلبات سهولة احلركة في تفاصيلها.
اما الفتيات فيغلب الطابع االستوائي املقلم على تصاميم الفساتني 
اخلاصة بها ماس����حات االلوان املختارة في هذه التش����كيلة الواسعة، 
فاالزياء املس����توحاة م����ن عصر الروك والتي حتمل طبعات بأش����كال 
احليوانات، تتدرج ألوانها ما بني البنفسجي، والفوشيا، واالصفر، كما 
تضم املجموعة ايضا قطعا وتنانير قطنية مطرزة تعكس امناط االزياء 
الغجرية التي تعطي الفتيات مظهر االميرات الصغيرات. تشكيلة ماكس 
العصرية لربيع 2010 متوافرة في جميع معارضها الكائنة في كل من 

الري، الساملية، حولي، خيطان واألڤنيوز.


