
السبت 29 مايو 2010   17مجتمع

مبارك العلي وممثل شركة LazBoy مع فريق العمل في لقطة تذكارية الطالبة ندين ريان تتسلم درعا تكرميية من مدير التعليم اخلاص محمد الداحس

»LazBoy« مبارك العلي يقص شريط االفتتاح مع ممثل

اللواء م.فيصل اجلزاف وجاسم جعفر مع احلضور في لقطة تذكارية

اطالع أعضاء الوفد على معالم الكويت من األبراج

افتتاح ركن خاص لـ»LazBoy« في معرض شركة 
علي عبدالوهاب وأوالده وشركاهم بالضجيج

غداء للهيئة على شرف وزير الشباب 
والرياضة العراقي في »األبراج«

اقامت الهيئة العامة للش���باب والرياض���ة مأدبة غداء بأبراج 
الكويت على شرف وزير الشباب والرياضة العراقي جاسم محمد 
جعفر والوفد املرافق له، حيث تبادل اجلانبان الكويتي والعراقي 
االحاديث الودية وس���بل تعزيز العالقات الشبابية بني البلدين 

والشعبني الشقيقني.
واشاد الوزير العراقي بجهود الهيئة العامة للشباب والرياضة 
ودورها في دعم املس���يرة الرياضية والشبابية العراقية، مبديا 
تقديره حلس���ن الضيافة وكرم االستقبال من جميع املسؤولني، 
متمنيا املزيد من التواصل وترسيخ العالقات بني شباب البلدين، 
حيث استمتع الضيوف مبا قدم من خدمة متميزة من طاقم عمل 

االبراج.

قامت شركة علي عبدالوهاب واوالده وشركاهم 
بافتتاح الركن اخلاص ل�»LazBoy« في معرضها 
في منطقة الفروانية � الضجيج، حيث قام بقص 
شريط االفتتاح مدير عام ادارة االثاث واملفروشات 
في ش���ركة علي عبدالوهاب واوالده وش���ركاهم 
 LazBoy مبارك العلي وبحضور املمثل عن شركة

ويسلي يوون. هذا وتعتبر شركة علي عبدالوهاب 
الوكيل احلصري ل�»LazBoy« في الكويت. وقد مت 
تصميم كراسي LazBoy بخبرة وعناية فائقة حيث 
يتم تصنيع الكراسي يدويا ليحقق اعلى درجات 
الراحة وهي متوافرة بتشكيلة واسعة من االحجام 

وااللوان اجلذابة لتتناسب مع جميع االذواق.

الخليفان عقد قرانه ندين ريان تفوقت بمسابقة 
الدراسة اإلسالمية

كأس العالم 2010 بفندق ومنتجع
موڤنبيك البدع كويت

أحدث خطوط الموضة لهذا الصيف من »سنتربوينت«
يستقبل »س����نتربوينت«، وجهة التسوق 
املتكاملة في الكوي����ت، فصل الصيف بألوان 
زاهية ومجموعة واسعة من األفكار املتنوعة، 
التي تتيح مجاال كبي����را للخيارات والظهور 
بإط����الالت جديدة متعددة. وفيما تواكب هذه 
العالمة التجارية ذات الشعبية الكبيرة أحدث 
توجهات املوضة العاملي����ة، قامت في الوقت 
ذاته بإضفاء ملسة على تصاميمها عبر جميع 
التشكيالت واملفاهيم املختلفة، مما يوفر أزياء 

أنيقة للعميل صاحب النظرة الثاقبة.
يقوم »سبالش« هذا الصيف بالكشف عن 
تشيكلته اجلديدة التي تتضمن خمس أفكار 
رئيسية هي »نيو يونيفورم«، و»نيو � أدميرال« 
للرج����ال، و»أبوكاليبتك ترايبال« للنس����اء، 
و»كانتري رودي����و«، و«آي ونت كامبينج«. 
وتقدم تشكيلة »نيو يونيفورم« حملة حملبي 
األزياء البسيطة التي تتسم باحلواف اخلالية 
امللساء وجتنب األربطة واألحزمة، فهي عودة 
لألشكال الدقيقة والبسيطة. وتعطي قصات 
التفصيل األنيقة إحساس����ا عمليا قويا، فيما 
تتميز التصاميم املعتمدة لدى النساء مبظهرها 
الفريد. وتأتي تشكيلة »أبوكاليبتك ترايبال« 
للنس����اء فقط مع إضفاء ملس����ة تعكس مناخ 
منطقة البحر املتوسط هذا املوسم من خالل 
مجموعة ثياب »التوجا«، التي تناسب مختلف 
األجسام تقريبا. وتغلب عليها األلوان الدافئة 
التي تتنوع بني البني الدافئ واألصفر الكبريتي، 
والبندقي، والكاكي. فيما تنطوي تشكيلة »نيو 
� أدميرال« للرجال على إطاللة البحرية األنيقة 
وتصاميم املالبس البحرية، حيث تقدم »قمصان 
تي شيرت« وقمصان وسترات مزينة برسوم 
وزخارف تعك����س حياة البحر، باالضافة إلى 
»الشورت« الرسمي. وتشجيعا لالنطالق في 
الهواء الطلق، تقوم »سبالش« بطرح تشكيلة 
»آي ون����ت كامبينج« التي تولد صورا مرئية 
عن اللعب واملرح في الهواء الطلق. تضم هذه 
التشكيلة مالبس »كاجوال« غير رسمية، مثل 
القمصان القطنية، وبنطالونات »الش����ورت« 
املزود بجيوب خارجية، وبنطالونات اجلينز 

الباهتة، باإلضافة إلى »قمصان تي ش����يرت« 
حتمل شعارات مرحة عن التخييم في العراء 
وتفاصي����ل أخ����رى مثل الزينات والرس����وم 
والشارات. وتعرض تشكيلة مالبس األطفال 
مجموعة واسعة من األلوان اجلريئة مع التأكيد 
الشديد على درجات األحمر واألزرق واألصفر 
واألخضر. ومت اجلمع بني أنواع األقمشة مع إبراز 
التفاصيل باستخدام مجموعة متنوعة من املواد. 
ومن التصاميم األساسية إلى أحدث التوجهات، 
فإن تش����كيلة مالبس األطف����ال اجلديدة التي 
تتوافر في »سنتربوينت« ستناسب شخصية 
ومزاج طفلك. ولتحقيق الراحة واالستجمام، 
قام »اليف س����تايل« بإطالق أحدث تشكيالته 
لفصل الصيف من أغطية ومفارش لألس����رة 
وإكسسوارات للحمامات بتصاميم جميلة رائعة 
تناسب جميع املنازل. وفي حال كنت من هواة 
األعمال والتحف الفرعونية املصرية القدمية، 
فال ش����ك أنك س����تفرح عند معرفة أن »اليف 
س����تايل« يقوم بإطالق مناذج رائعة لتماثيل 
حتاكي امللوك وامللكات واآللهة الفرعونية في 
مصر القدمية.  أما تشكيلة األحذية التي تتوافر 

في »شو مارت« هذا املوسم فتمزج بني القدمي 
واحلديث، حيث تتنوع تش����كيلة التصاميم 
الرس����مية بني العصري األنيق واملدبب على 
الطراز امللكي، وصوال إلى األحذية املنخفضة 
دون أربطة بالنس����بة لتصاميم »الكاجوال« 

غير الرسمية.
فيما تضم التش����كيلة النسائية تصاميم 
تتضم����ن أربع أفكار مس����توحاة من الفخامة 
والبدائي����ة والبحر وحدائق الطبيعة. وتضم 
تش����كيلة أحذي����ة األطفال مزيج����ا كبيرا من 
األفكار التي تعانق قوة الطبيعة وتتطلع إلى 
املستقبل من خالل أشكال الطبيعة والزهور 
التي تزين األحذية املخصصة لهم. كما يطرح 
»شو مارت« مجموعة من اإلكسسوارات الرائعة 
التي تتمي����ز بألوانها الزاهية التي تناس����ب 
املوسم مثل بروش����ات الزينة، وحقائب اليد. 
وميكن التعرف عل����ى أحدث خطوط املوضة 
التي تضمها جميع تشكيالت »سنتربوينت« 
لهذا املوسم من خالل زيارة فروعه املنتشرة 
في الري، والساملية، وحولي، ومدينة الكويت، 

والفحيحيل، والفنطاس، واجلهراء.

فازت الطالب��ة ندي��ن وليد ريان 
من مدرس��ة الكويت اإلجنليزية 
التاس���ع  الثالث للصف  باملركز 
على م���دارس الكويت االجنبي�ة 
في مسابق��ة الدراس��ات االسالمية 
التي نظمتها ادارة التعليم اخلاص 
في الكويت، حيث كرم مدير ادارة 
الداحس  التعليم اخلاص محمد 
الطلبة املتفوقني وسلمهم الدروع 

التكرميية.
التهاني  الطالب���ة  وقد تلقت 
والتبريكات من االهل واالصدقاء 
النج���اح  دوام  له���ا  متمن���ني 

والتقدم.

سيقوم فندق ومنتجع موفنبيك البدع بدعم من سفارة جنوب افريقيا 
بالكويت بتنظيم حدث كأس العالم ملدة ش���هر كامل بالفندق. ويدعوكم 
فندق ومنتجع موفنبيك البدع بالتعاون مع شركة األندلس، بنك اخلليج 
وشركة الوطنية للطيران، لالستمتاع بكأس العالم 2010 في قلب الكويت، 
فليس عليكم الس���فر الى جنوب افريقيا حلضور مباريات كأس العالم 
وتش���جيع فرقكم املفضلة النه ميكنكم فعل ذل���ك من هنا من الكويت، 
وسيقوم فندق ومنتجع موڤنبيك البدع بتجهيز خيمة احملارة الواقعة 
على شاطئ الفندق بشاش���ات سامسونغ العمالقة وذلك لعرض جميع 
مباري���ات كأس العالم ابتداء من حفل االفتتاح يوم 11 يونيو حتى حفل 

اخلتام يوم 11 يوليو املقبل.
وباالضاف���ة الى حضور جميع املباري���ات ميكنكم كذلك الدخول في 
سحوبات يومية سيجريها الفندق وملدة شهر كامل لربح العديد من الهدايا 
القيم���ة كتذاكر طيران الى وجهات مختلف���ة من العالم على منت طيران 

الوطنية او حسابات بنكية مقدمة من بنك اخلليج والعديد غيرها.

عقد مراقب االنتاج والتنس���يق 
االعالمي في »االوقاف« سلمان محمد 
اخلليفان قرانه على قرينة احدى األسر 

الكويتية.. مبروك وعقبال الزفاف.


