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 يســـتقبل د.عبداهللا  26 
الشايجي وإخوانه رواد 
ديوانيتهـــم الكائنة في 
كيفان قطعـــة ٦ مقابل 
التربيـــة كل يوم  كلية 

أربعاء. 

ديوانية الشايجي
 كل أربعاء

 د.محمد النجدي محاضرا في حفل اخلتام نبيل الياسني مكرما أحد املتسابقني بأنشطة احلملة

 جانب من احلضور ويبدو م.طارق العيسى الداعية حمد األمير مع عدد من احلضور

 أجواء إيمانية ومسابقات دينية في حملة «الياسين»
ادارة حملـــة   أقامـــت 
نبيل الياسني حفل عشاء 
واستقبال مبناسبة وصول 
جميع حجاجها الى ارض 
الكويت ساملني، وابتدأ اللقاء 
بكلمة اميانية قدمها د.محمد 
النجدي شـــكرا هللا على 
انعامه بامتام اداء فريضة 
احلـــج، وتخللهـــا كلمات 
شكر وعرفان متبادل بني 
ادارة احلملة وحجاجها في 
اجناح التنقل بني املناسك، 
وختمت بعمل مســـابقات 
ثقافيـــة وتوزيع اجلوائز 
والهدايا على احلضور في 

جو اخوي ومسل.
 

 «المصارف» تلبي نداء بنك الدم افتتاح بوتيك كاريزما ألرقى األزياء في «ليلى جاليري»

 درس ريادي بمدرسة عيد بداح المطيري

 أقام قسم احلاسوب مبدرسة عيد بداح املطيري 
املتوسطة بنني مبنطقة مبارك الكبير التعليمية 
درســـا منوذجيا حول موضوع «وحدة اللوحة 
اجلدولية: املخططات البيانية» وقد أعد الدرس 

وقدمه املعلم سعود اليوسف وحضر الدرس مدير 
املدرســـة فهد العجمي واملوجهة األولى بشرى 
البحر واملوجه الفني محمد الســـيد وجمع من 

املعلمني.

 عمر ومعاذ احتفال 
بميالدهما

  
  احتفل الشقيقان عمر ومعاذ سيد 
عبدالباقي شمروخ بعيد ميالدهما 
وســـط فرحة األهـــل واألصدقاء 
والتقطت الصـــور التذكارية لهما 
بهذه املناســـبة السعيدة. مبروك 

وعقبال الـ ١٠٠ سنة.

 حتت رعاية وحضور 
البعيجان رئيس  هشـــام 
مجلس إدارة نادي مصارف 
الكويت وأســـامة الرشيد 
أمني الســـر العام ومحمد 
الصايغ أمـــني الصندوق، 
نظم النادي حملة للتبرع 
بالدم بالتعاون مع بنك الدم 
املركزي (إدارة خدمات نقل 
الدم)، وذلك ضمن األنشطة 
االجتماعية والثقافية التي 
ينظمهـــا نـــادي مصارف 

الكويت.
  واستقبل النادي فريق 
إدارة خدمات نقل الدم في 
النـــادي، وقد توافد  مقر 
القطاع  املتبرعـــون مـــن 
املصرفي لتلبية هذا النداء 

اإلنساني والوطني.
  وأكد البعيجان حرص 
مجلس اإلدارة على نشر 
رسالة بنك الدم اإلنسانية 
ودعم نشـــر التوعية في 

القطاع املصرفي.
الرشيد بجهود    وأشاد 
فريق إدارة خدمات نقل الدم 
والتنظيم، كما أشـــار الى 
اهتمام إدارة النادي بنشر 
ودعـــم أنشـــطة التوعية 
الثقافيـــة ملا لهـــا من أثر 

إيجابي في املجتمع. 

 لميس بالل
  صرحـــت نهى حايـــك، املالك لبوتيك 
كاريزما: «اننا ســـعداء جدا لتمكننا من 
نقل مفهومنا اخلاص لألناقة من لبنان الى 
الكويت. فنحن نعتبر السوق الكويتي فريدا 
حيث يتمتع سكان الكويت بذوق خاص 
مميز ويســـعون القتناء خطوط املوضة 
الراقيـــة العالية اجلودة». وأضافت: «ان 
بوتيك كاريزما الذي قمنا بافتتاحه يوفر 
أحدث خطوط املوضة وخصوصا السبور 

شـــيك والتي مت انتقاؤهـــا بعناية فائقة 
للنساء، في أجواء فاخرة ومميزة».

  وأضافـــت: يوفر هذا املفهـــوم الفريد 
الذي يقوم عليه املتجـــر أجواء ال مثيل 
لها، توحي بالثقة وتوفر أناقة بالغة أعدت 
خصوصا لعمـــالء مميزين يقّدرون آخر 
صيحات املوضة العاملية في عالم املالبس 
اجلاهزة، ومييزه بـــني باقي احملالت في 
ليلى جاليري واملقتصـــرة على مالبس 

السواريه والسهرة.

  وتابعت: يقدم البوتيك املالبس اجلاهزة 
اضافة الى االكسسوارات التي تشتمل على 
تشكيلة متميزة من األحذية واحلقائب التي 
مت انتقاؤها بعناية لكي تتماشى وتكمل ما 
هو معروض من مالبس راقية واملصنعة 

في لبنان وبأسعار معقولة.
  وأضافت نهى حايك: «لقد اتبعنا طريقة 
ناجحـــة تقوم على تقـــدمي مجموعة من 
املالبـــس التي ميكن ارتداؤهـــا كل يوم، 
واألطقم النسائية للراغبني في احلصول 

على أحدث صيحات املوضة للظهور مبظهر 
أنيق.

  ورغبة منها في االحتفال بهذه املناسبة، 
نظمت حايك حفل اســـتقبال مبناســـبة 
االفتتاح في مجمع ليلى جاليري حضره 
نخبة من املدعوين واألصدقاء للترحيب 
بالعمالء اجلدد والضيوف املتميزين في 
هذا املتجر، كما تطمح حايك الى افتتاح 
مزيد من املتاجر في مراكز التســـوق في 

الكويت، في املستقبل القريب.

 البعيجان والصايغ مع فريق نقل الدم واللجنة املنظمة

 مدير املدرسة فهد العجمي واملوجهة األولى بشرى البحر واملوجه الفني محمد السيد 

 أسامة الرشيد أول املتبرعني 

 هشام البعيجان يتبرع بدمه

 .. ورمي الوقيان تتبرع

 ارقى تشكيلة 

 نهى حايك تتوسط عائلتها واألصدقاء

 احلاج حسان حوحو حضر حفل افتتاح «كاريزما»

 (كرم ذياب)  الزميل اإلعالمي باسل مرعب وحرمه دانة ناصر نهى حايك وكرميتها دانة مع عدد من احلضور


