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»أوكتيوم« الكويت تحتفل بعيد ميالدها األول

أعلن فهد الهاجري والشيخة 
العنود الصباح بكل فخر االحتفال 
بالعيد األول إلنش���اء وتدش���ن 
رؤيتهما اخلالق���ة، »أوكتيوم«. 
حي���ث دع���ي ضي���وف دوليون 
ذوو ش���أن في عال���م الصحافة 
والتصمي���م واملجوهرات وكبار 
الش���خصيات على حد سواء إلى 
العالم اخليالي ملبدعي »أوكتيوم«، 
وحظي احلضور اثناء وجودهم 
بفرصة إلمضاء الوقت وفهم التألق 
احلقيقي الذي يحيط بهم. ثالثة 
أيام من بن العديد من االحتفاالت 
التي اش���تملت على حفل تقدمي 
مش���روبات في البوتيك، ومأدبة 
عش���اء ملائتي ضيف على أنغام 
التخت العربي ف���ي قاعة مجمع 

.360
وعبرت أسرة »أوكتيوم« عن 
 Vogue Gioiello س���رورها لتقدمي
كش���ريك إعالم���ي للحدث حيث 
إنها املرة األولى التي تشارك بها 
في تاريخها خارج إيطاليا والتي 
أدرجت »أوكتيوم« ضمن أفضل 50 
وجهة لشراء املجوهرات في دليلها 
التسويقي عامليا. إن »أوكتيوم« 
تتش���رف بوجود هذه املجلة في 
احلفل حيث مت توزيع إصدار خاص 

من املجلة جلميع الضيوف.

ش���راكة مع »أوكتيوم« بس���بب 
نظرته���م الثاقبة والصاحلة لكل 

زمان ومكان.
املتميز  إن اإلبداع واخلي���ال 
هما أوضح مكونن لهذا البوتيك 
ذي الوجهة الدولية والذي أنشئ 
عام 2009. إن البصيرة، والريادة 
واجلرأة والثقة كلها كلمات تلخص 
مسعى فهد والعنود لتزويد مشتري 
املجوهرات الدولي بشيء مختلف 

إلى حد كبير عن املعتاد.

حتت رعاية السفير البريطاني 
ل����دى الكويت فران����ك بيكر تقيم 
االكادميي����ة البريطانية للرياضة 
معسكرها الشتوي ابتداء من اليوم 
األحد مبقر املدرسة البريطانية في 
الكويت، وقال مدير االكادميية مايك 
ان املخيم يشتمل على الكثير من 
األنشطة الرياضية كالسباحة وكرة 
الطاولة  السلة وكرة  القدم وكرة 
والتنس والهولي، الفتا الى ان هناك 
برامج ترفيهية للمبتدئن كالتزلج 
على اجلليد والتسلق في مالعب 
املغامرات واوضح انه سيكون هناك 
معس����كر تدريبي لكرة القدم في 
منتزه الشعب بالتعاون مع نادي 
ايڤرتون لكرة القدم الذي يلعب في 
املمتاز، الفتا  الدوري االجنليزي 
ال����ى ان الالعبن املتبدئن وحتى 
املستوى املتقدم سيحصلون على 
تدريب����ات من قبل خبراء مؤهلن 

.»uefa« من قبل

اح��ت���فلت أسرة اجل��ميلة 
ليل���ى م��ح�مد بعيد ميالده���ا 
الثاني وس��ط فرحة األهل وقدم 
له��ا جدها د.ش���ريف السعيد 

هدية قيمة أسعدتها كثيرا.

اح���ت����فل مس���فر خ����الد 
بعيد ميالده الثاني وس���ط فرحة 
عارمة من أس���رته وتلقى بهذه 
املناسبة الس���عي��دة الهدايا من 
األهل واألحباب ومتنى اجلميع له 

حياة سعيدة وعقبال 100 عام.

وس���تحتفل »أوكتي���وم« 
بالذك���رى األولى كأفضل بائع 
مجوهرات بالتجزئة في الشرق 
األوسط مع ضيوف من مختلف 
 Vogue Gio elloأرجاء العالم و
كما تتشرف بأن تكون جزءا من 
هذا احلدث الفريد واالستثنائي 
بوجود هذه العالمة التجارية 
الفريدة والتي تساهم في تطوير 
وتعزيز مكانة املجوهرات في 
العالم. فرانكا سوزاني، رئيسة 

 Vogue Gioiello & Vogue حترير
ltaly.وتسارع العديد من مصممي 
البارزين لتش���ريف  املجوهرات 
»أوكتيوم« مثل شان لن، ڤاسنته 
جراسيا وهانا مارتن. وعالمات 
جتارية أخرى وممثلن من بوشيك 
ومجوهرات س���ليم مزنر الفنية 
التي ساعدت على متيز االحتفال. 
ومن جهة أخرى مت اختيار البيت 
الفرنسي بوشرون للمجوهرات 
كراع رئيسي للحدث سعيا إلنشاء 

انطالق المخيم الشتوي 
لألكاديمية البريطانية 

للرياضة اليوم

فرانك بيكر
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