
االثنين 28  فبراير 2011 23مجتمع
منتجع هيلتون يشارك الكويت في احتفاالت العيد الوطني  »الشباب« تستضيف معسكر اإلخاء الكويتي ـ البحريني

اس���تقبل نائ���ب املدير العام لش���ؤون الش���باب 
جاسم يعقوب الوفد الشبابي البحريني الذي يزور 
 الكويت في إطار انش���طة معس���كر االخاء الكويتي 
البحريني الذي تس���تضيفه الهيئة العامة للشباب 

والرياضة.
ورحب يعقوب بالوفد الزائر، مشيرا الى ان مثل هذه 
امللتقيات تهدف الى توطيد اواصر احملبة والتعاون 
بني ش���باب البلدين داعيا الى استمرار التواصل بني 

الشباب واال يتوقف االمر عند هذه الزيارة فقط.

وأثن���ى يعقوب على جه���ود القائمني على العمل 
الشبابي مبملكة البحرين لالرتقاء باألنشطة والبرامج 
املقدمة لفئة الشباب مؤكدا اهمية التنسيق املستمر 
بني الكويت ومملكة البحرين من خالل تبادل الزيارات 
وإقامة األنشطة املشتركة التي جتمع شباب البلدين، 
تنفيذا لالتفاقية املبرمة بني البلدين الش���قيقني فيما 

يخص املجاالت الشبابية.
من جانبه، ش���كر هاش���م الكوهجي رئيس الوفد 
البحريني الهيئة العامة للشباب والرياضة ملا وجده 

الوفد من حفاوة االستقبال كما اشاد بالبرنامج املعد 
لفعاليات املعسكر والذي شمل كافة اجلوانب التطوعية 
والس���ياحية والترفيهية وزيارة املعالم احلضارية 
التي ستتيح للشباب التعرف على الكويت كما نقل 
الكوهجي الى يعق���وب حتيات رئيس الهيئة العامة 

لرعاية الشباب مبملكة البحرين هشام اجلودر.
حضر اللقاء كل من مدير ادارة الهيئات الشبابية 
طارق احلسون ونائبه نوري الهذال وموجهي قسم 

اجلوالة واملعسكرات بقطاع الشباب.

اج���واء العي���د الوطني وعيد 
التحرير.

ول����م ينس منتج����ع هيلتون 
الكويت الضيوف الصغار، حيث 
سيتم تنظيم برامج ترفيهية خاصة 
طوال موس����م العطالت، منتجع 
هيلتون الكوي����ت لك ولكل افراد 
العائل����ة، هيلتون الكويت املكان 
املثال����ي لالحتفال ب����كل ما مييز 
الكويت في هذه الفترة من العام، 
اعاده اهلل عليكم وعلى اهل الكويت 
باخلير واليمن والتقدم املستمر.

الفترة املميزة.
اما التياترو، مطعم الفندق 
الرئيسي، فيفخر بتقدمي اشهى 
محطات الطهي احلي الى جانب 
البوفي���ه العاملي الغني، كذلك 
سيقدم مطعم التياترو جلميع 
الضيوف ونزالء املنتجع اخلبز 
الكويتي التقليدي الذي سيحضر 
طازجا ام���ام الضيوف اضافة 
القدمية،  الكويتية  للحلويات 
وس���يتم توفير جو كامل من 
االغاني الشعبية التي تعكس 

حسين البريكان
يحتفل منتجع هيلتون � الكويت 
بعيد االستقالل ال� 50 وعيد التحرير 
ال� 20 للكويت بطريقة فريدة جدا 
هذا العام، فمع اقتراب ايام االعياد 
اخلاصة، ارت����دى وتزين منتجع 
هيلتون � الكويت بألوان االحمر 
واالسود واالبيض واالخضر من 
علم الكويت باالضافة الى االضاءة 
اخلاصة التي اعدت بطريقة رائعة 

تعكس هذه املناسبة السعيدة.
والحياء احتفاالت العيد الوطني 
التحرير بفرح مميز، نظم  وعيد 
الكويت معرضا  منتجع هيلتون 
العديد من الصور  خاصا عرض 
القدمية باالسود واالبيض تعود 
بالتاري����خ الى ال����وراء وتعكس 
الس����ابق  القرن  ايام  الكويت في 
)اخلمسينيات والستينيات( وحتى 

ما قبل ذلك.
سيس����تمر املعرض حتى 28 
اجلاري في قاعة الروضتني مبنتجع 
هيلتون الكويت، اضافة الى اجواء 
االحتفال، وس����يظهر فريق عمل 
الكويت باطاللة  منتجع هيلتون 
فريدة بأوسمة وزي يعكس حب 
الكويت ويضيف رونقا مميزا على 
االطاللة العامة للمنتجع خالل هذه 

ترحيب بضيوف املعرض في هيلتون

جاسم يعقوب وهاشم الكوهجي يتوسطان احلضور في لقطة تذكارية

توفيق العيد مع األشقاء البحرينيني الزائرين

أحدث خطوط املوضة من »أكوا« فرع »أكوا« الرابع في »املارينا مول«

وجوه من احلضور أزياء أكوا لصاحبات الذوق الرفيع

الكويت بعد االستقالل

من احلضور

من اللوحات املعروضة

من مراحل تطور الكويت

بوتيك أكوا في المارينا 
يطرح تشكيلة الصيف والربيع

لميس بالل
مت افتت����اح الفرع الرابع لبوتيك »أكوا« AQUA لألزياء في املارينا مول، وذلك في 
 AQUA »اطار التوس����ع ضمن أزياء حازت اهتماما كبيرا م����ن قبل احلضور. و»أكوا

ماركة فرنسية لها وجود في السوق الكويتي من سنة 1929.
وقد شارك في االفتتاح أعضاء مجلس االدارة بهدف منح فرصة عرض مجموعات 
األزياء الربيعية والصيفية املميزة، وشهد االفتتاح حضورا مكثفا لوسائل الصحافة 
واإلعالم. كما أفاد املدير التنفيذي حس����ن الطحان خ����الل االفتتاح بان أزياء »أكوا« 
AQUA لها عدة خطوط للموضة منها السبور شيك والتي تستهدف شريحة الشباب 
الى سن األربعني ونقدم من خالل اكوا أحدث خطوط املوضة والتي تعزز من خالل 

أهم مصممي املاركة في باريس.
واضاف: لدينا أفرع بالفنار والبيرق واملهلب واآلن باملارينا وقريبا سيتم التوسع 
في منطقة اخلليج العربي )دبي والس����عودية(، مؤكدا على أهمية السوق الكويتي 
ومتيزه بتماش����يه مع أحدث صيحات املوضة، اجلدير بالذكر ان أزياء أكوا في فرع 
املارينا مول تتميز باأللوان الصيفية اجلريئة وامليالة للبهجة واملدموجة مع صيحة 

املوضة األوروبية مبا يناسب املرأة الكويتية من الذوق والتقاليد.

.. ورهف أطفأت 
شمعتها األولى

سالمات يا عبداهلل

وسط فرحة األهل واألصدقاء 
اطفأت رهف يس شمعتها األولى 
وتلق���ت التهنئة واملباركة مع 
والديها من األهل ومن خالتها 
الزميل���ة آالء خليفة والزميل 
محمود فاروق اللذين قدما لها 
أطيب األمنيات بحياة سعيدة 
وعمر مدي���د. مبروك يا رهف 

وعقبال ال� 100 سنة.

حنين احتفلت 
بعيد ميالدها

احتفل محمد محسن وأسرته 
بعيد ميالد ابنتهم حنني حيث 
الثانية،  امتت حنني س���نتها 
وشارك األهل واألصدقاء حنني 
فرحتها ومتنوا لها حياة سعيدة 
في كنف والديها. الف مبروك 
وعقبال ال� 100 سنة يا حنني.

أجري���ت عملي���ة جراحية 
لعب���داهلل متع���ب العن���زي 
تكلل���ت بالنج���اح بحمد اهلل 
تعالى وتوفيقه.. وباملناسبة 
يتوجه متعب العنزي بالشكر 
إلى كل من ش���ارك في اجناح 
هذه العملية وكل من سأل عن 
ابنه سائال اهلل للجميع الصحة 

والسالمة.
احلمد هلل عالس���المة وإن 

رهف يسشاء اهلل ما تشوف شر. حنني محسن

)كرم ذياب(جولة اطالعية على املعروضات

)كرم ذياب(ترحيب من ادارة »أكوا« بالضيوف في الفرع اجلديد بـ »املارينا«


