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تلق���ى طامي بريكان حس���ن 16
العجمي التهنئة مبناسبة ترقيته 
من رئيس حتقيق )ب( إلى رئيس 
حتقيق )أ( م���ن األهل واالصدقاء 
الذين متنوا له دوام النجاح والتقدم. 

ألف مبروك ومنها لألعلى.

ترقية العجمي 
رئيس حتقيق )أ(

قسم العطور

»موهبتي« إلبداعات الشباب 
في جمعية الزهراء

وغيرهما من الدول.
وأك����د عبدالعزيز املس����عد ان 
اجلمعية ليس����ت مركزا للتسوق 
فقط بل انها مركز اجتماعي وأنهم 
على استعداد الستقبال العديد من 
املعارض التي تهدف الى تشجيع 
الشباب وتظهر مواهبهم وتنمي 

قدراتهم.

ندى أبو نصر
افتتح مع����رض موهبتي في 
الش����يخ  الزهراء برعاية  جمعية 
دعيج الصباح وبحضور رئيس 
إدارة جمعي����ة الزهراء  مجل����س 
عبدالعزيز املسعد وصاحبة ومنظمة 
املعرض ساجدة االستاذ واملستشار 
التجاري بجمعية الزهراء التعاونية 
عبدالرسول صرخوه وحشد من 

اإلعالمين.
وتضمن املعرض 22 قسما احتوت 
على املالبس والعباءات والعطور 
العربية والفرنس����ية والش����موع 
واالكسس����وارات  واحللوي����ات 
والكماليات وجميع لوازم العائلة. 
وأكدت ساجدة االستاذ ان الهدف 
من املعرض طرح مواهب الشباب 
الكويتي وتشجيعها وأضافت ان 
املنتجات املوجودة في املعرض من 

داخل الكويت وخارجها.
فهناك العديد من املنتجات من 
العديد من الدول كالصن وايطاليا 

ساجدة األستاذ

الفالح يتسلم نسخة من »الموسوعة الرياضية« للشطي
»تطوير العمل« في إدارة 

شؤون القرآن الكريم 
بـ »األوقاف«

أقامت إدارة ش���ؤون القرآن 
الكرمي بوزارة األوقاف والشؤون 
اإلس���المية ورش���ة عمل حول 
اخلطة املوح���دة ملراكز حتفيظ 
الق���رآن الكرمي في مركز الغامن، 
حاضر بها د.خالد مصطفى بركان 
وشرح خاللها آلية تطوير العمل 

واالرتقاء باألداء العام.

أطفال »الحضانة المثالية« احتفلوا بتخرجهم

حتت رعاية املدير العام للحضانة املثالية بفروعها 
قياس العنزي، احتفلت احلضانة املثالية ثنائية 
اللغة بتخريج الفوج الثالث من جنومها الالمعة، 
حيث أقيم احتفال كبير في احلضانة، تخلله العديد 
من الفقرات التعليمية والترفيهية. وألقت راعية 

االحتفال قياس العنزي كلمة رحبت فيها باألهالي. 
وفي نهاية االحتفال مت تخريج األطفال وتسليمهم 
الشهادات والهدايا التذكارية. وبدت معالم البهجة 
والسرور على وجوه أولياء األمور بإجنازات ابنائهم 

باحلضانة.

أكد مدير عام الهيئة العامة للش����باب والرياضة 
د.فؤاد الفالح حرص الهيئة على دعم كل ما من شأنه 
النهوض باحلركة الرياضية وابراز اجنازاتها، وتأريخ 

مشوارها احلافل وجتربتها الثرية.
جاء ذلك خالل اس����تقبال د.ف����ؤاد الفالح للزميل 
عبداحلميد الشطي الذي قدم ملدير عام الهيئة نسخة 
من إصداره اجلديد »املوسوعة الرياضية، وقد أشاد 
د.الفالح بالكتاب مش����يرا الى أنه ميثل إضافة جيدة 
للمكتبة الوطنية الكويتية وذلك بحضور مدير إدارة 

اإلعالم والنشر توفيق العيد.
ويشتمل الكتاب على تاريخ الرياضة الكويتية في 
العهد احلديث ويتضمن نبذة عن الهيئة العامة للشباب 
والرياضة واملجلس االوملبي اآلسيوي واملؤسسات 
الرياضية في الكويت من اندية واحتادات منذ إنشائها 
حتى اآلن واألنش����طة الرياضية وابرز الشخصيات 
الرياضية والنجوم والنشاط الرياضي األهلي وابرز 
االجن����ازات الرياضية. ويقع الكتاب في 650 صفحة 

واستغرق اعداده 5 سنوات.

د.فؤاد الفالح يتسلم نسخة من كتاب املوسوعة الرياضية من عبداحلميد الشطي

قياس العنزي مع أطفال احلضانة املثالية ثنائية اللغة

فقرة ترفيهية وتعليمية على هامش احلفل

د.خالد بركان محاضرا في الورشة

..ولألطفال نصيب من أزياء الصيف

أزياء للجميع من نكست

فريق عمل نكست باستقبال الزوار

تشكيلة واسعة ومميزة من »نكست« لصيف 2010

لميس بالل
بحضور العديد من الشخصيات 
االجتماعية وعشاق املوضة عرض 
نكست مجموعته لصيف 2010 في 
األڤنيوز والذي كشف من خالله عن 
تشكيلة ازياء الصيف والتي تألقت 
مبجموعة اس����تثنائية للمالبس 
والتصميم����ات املميزة، وما مييز 
هذه املجموع����ة تنوعها وألوانها 
الزاهية فضال عن احتوائها على 
تش����كيلة من االحذي����ة الصيفية 
النسائية باإلضافة الى التصاميم 
املبتكرة، واجلودة العالية واألناقة 

التي سحرت احلضور.
وتعكس تش���كيلة نكس���ت 
لصيف 2010 للنس���اء والرجال 
واألطفال جمال موسم الصيف 
الذي يتميز باحتفاالته اخلاصة 
وكرنڤاالته الرائعة وأوقاته املليئة 
باملتعة واالسترخاء على شواطئ 
البحر والسهرات املضيئة احلاملة، 
فتأخذهم إلى أماكن بعيدة لتجول 
بأحالمه���م أرجاء وبقاع االرض 

املختلفة.
كما تتميز تشكيلة الصيف 
بالدنيم )أو اجلينز( بفس���اتن 
زاهي���ة وخفيف���ة واجلاكيتات 
التي تناس���ب جمي���ع األوقات 
وستس���حر تش���كيلة اجلينز 
الضيقة، والش���ورتات األنيقة 
واألحذية النسائية وأحذية البحر 
قلوب عش���اق املوضة وعشاق 
الى مجموعة  نكست، باإلضافة 
من الفس���اتن »املاكس���ي« ذات 
األكمام املزين���ة بالورود ضمن 
مجموعة »نايت فيڤر« و»ايبيزا« 
والفساتن الضيقة وازياء البحر 
والنظ���ارات  واكسس���واراتها 

الشمسية.
أما بالنسبة للرجال فسيجدون 
تش���كيلة اجلينز االميركية مع 

القمص���ان بتربيع���ات ناعم���ة 
والتي شيرتات برسومات مميزة 
والسترات »بومبر« باإلضافة الى 
األزياء العملية حيث تقدم نكست 
للرجل العملي جاكيتات »البليزر« 
من اجلرس���يه والتي شيرتات 
املزينة برسومات الروك آند رول، 
ونظارات شمسية سوداء وأحذية 
من اجللد السويدي وقبعات من 

القش التقليدي.
كما يجد األطفال روح العطلة 
في تش���كيلة نكس���ت لصيف 
2010 بألوانها الزاهية وأفكارها 
الفريدة، فبإمكانهم االختيار من 
التي شيرتات املزينة برسومات 
والش���ورتات  الش���خصيات 
الفضفاضة ومالب���س الصيف 

للعطالت للفتية والفتيات.
وهذا كله يجعل من نكس���ت 
بهذه احللة اجلديدة والتشكيلة 
الصيفية الفريدة مكانا للتسوق 

الفريد جلميع أفراد العائلة.

)أنور الكندري(اكسسوارات ومجوهرات

)قاسم باشا(أرقى املوديالت النسائية من نكست


