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)كرم ذياب(األطفال يرفعون أعالم الكويت عاليا

جاسم يعقوب متوسطا املشاركني باملعسكر في لقطة تذكارية

ترحيب من ادارة التسويق والعالقات العامة بالضيوف

فريق ساكورا.. واستعداد دائم لتقدمي أفضل األطباق اليابانية

عضوات جلنة املرأة الدولية أمام »ليلى غاليري سبا«

ميساء موسى وريهانا في استقبال الضيفات

فقرة غنائية ألبناء املدرسة اإلجنليزية

من التراث الكويتي

ترحيب من إدارة املدرسة بأولياء األمور واحلضور

ختام مميز لمعسكر اإلخاء الكويتي ـ البحرينيالمدرسة اإلنجليزية بسلوى احتفلت باألعياد الوطنية

»ساكورا« و»ليلى غاليري سبا« يحتفيان بلجنة المرأة الدولية

بحضور نائب املدير العام لشؤون الشباب بالهيئة العامة 
للشباب والرياضة جاسم يعقوب أقيم مبسرح الهيئة مبنطقة 
الرقعي حفل ختام اسبوع اإلخاء الكويتي البحريني املقام 
حتت شعار »لقاؤنا رخاء وعملنا ارتقاء« والذي استضافته 

الهيئة بالفترة من 20 الى 24 فبراير املاضي.
واحتوت أنشطة اللقاء على العديد من البرامج املنوعة 
رياضيا وثقافيا واجتماعيا، كما تضمن عددا من املشروعات 
التي تهتم بالبيئة وخدمة املجتمع مثل التشجير واألعمال 

التطوعية. وألقى كلمة الهيئة العامة للش����باب والرياضة 
في احلفل نوري الهذال نائب مدير الهيئات الشبابية ومدير 
املعس����كر أثنى فيها على املش����اركني باملعسكر من شباب 
البحري����ن والكويت ملا بذلوه من جه����ود لتحقيق أهداف 
املعس����كر الذي مت تنظيمه وفقا ملا ورد باتفاقية التعاون 

املشترك بني البلدين.
كما ألقى رئيس وفد الشباب البحريني هاشم الكوهجي 
كلمة حيا فيها القائمني على املعسكر على حسن التنظيم 

واختيار البرامج املفيدة للش����باب كم����ا متنى انعقاد هذا 
املعسكر في مملكة البحرين في العام املقبل.

حضر احلفل مدير ادارة الهيئات الشبابية طارق احلسون 
ومدير ادارة مكتب التطوير االداري أيوب الكندري وعدد 

من قياديي الهيئة العامة للشباب والرياضة.
ف����ي اخلتام قام جاس����م يعق����وب نائب املدي����ر العام 
لشؤون الش����باب بتوزيع الهدايا والش����هادات التقديرية 

على املشاركني.

ال�م�درس���ة  أق��ام���ت 
اإلجنليزي�ة حفال وطن�يا 
مبناس���بة مرور 50 عاما 
على ذكرى االستقالل و20 
الكويت  عاما على حترير 
ومرور الذكرى اخلامس���ة 
على تولي صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح االحمد 

مقاليد احلكم.
وشارك في االحتفال الذي 
الوطنية  تنوعت فقرات���ه 
الطلبة والطالبات وأنشدوا 
الوطنية بحضور  األغاني 
اولي���اء األمور  عدد م���ن 

ومسؤولي املدرسة.

احتفى مطعم ساكورا الياباني وليلى غاليري سبا بعضوات 
جلن���ة املرأة الدولية في جو حميمي رائع وكان في اس���تقبال 
الضيفات فريق التس���ويق والعالق���ات العامة، والبداية كانت 
باالس���تمتاع ببوفيه غداء شهي من س���اكورا متيز باألصناف 
اليابانية ذات األلوان الرائعة مع تشكيلة من احللويات اللذيذة 
ثم تلتها جولة في »ليلى غاليري سبا« اخلاص بالسيدات وهو 
اس���م معروف في عالم اجلمال والعناية بالش���عر حيث قامت 
مديرة السبا غادة ديب وفريقها بشرح خدمات السبا حيث يقدم 
باقات فرنسية مميزة للعناية باجلسم والبشرة مبعايير املعهد 
الصحي الفرنس���ي الش���هير »لو ثيرم مارين سان مالو« الذي 
يقدم أحدث أساليب املساج والعناية بالبشرة مع مستحضرات 

جتميل فرنسية من األعشاب البحرية.
كم���ا يضم النادي الصحي »ذا جيم« أحدث وأفضل األجهزة 
واملعدات الرياضية ماركة »تكنوجيم« اإليطالية للحفاظ على 
اللياقة البدنية مع بعض التمارين السويدية جلسم صحي ورشيق، 
كما يقدم العالجات احلرارية واحلمام املغربي والعناية باألظافر 
وصالون لتصفيف الشعر والتجميل لعروس تشع جماال فإن 
فريقا من املختصات واخلبيرات على أمت االستعداد لليلة العمر. 
وتخلل الزيارة التقاط الصور التذكارية في أماكن متعددة من 
ليلى غاليري سبا ومعطم ساكورا الياباني وعبرت العضوات 
عن سعادتهن وشكرن االدارة على حسن الضيافة واالستقبال، 
مطعم ساكورا الياباني وليلى غاليري سبا بانتظاركم في مجمع 

ليلى غاليري في شارع سالم املبارك الساملية.
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