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  ١٥  مارس ٢٠١١ 

 تـــلقـــى الشـــيـــخ مبارك  27 
صباح السالم الصباح التهاني 
واملباركة مبناسبة ترقيته الى 
وكيـــل ديوان ســـمــــو ولي 
العهد لشـــــــؤون املراســــــم 

والتشريفات. ألف مبروك.

مبارك الصباح
 تلقى التهاني بالترقية

 الفنان سلوم حداد متوسطا الزميل يوسف غامن وخالد عزالدين

 الفنان سلوم حداد مع حسان بايرلي وحرمه الزميل فريد سلوم وم.أكرم سلوم والفنان سلوم حداد وجورج حواشي ود.دانيال بولس وابراهيم احلجل الفنانتان سلمى املصري وشكران مرجتى مع عدد من احلضور 

 مدير التسويق الزميل فريد سلوم مرحبا بالفنان عالء قاسم  فراس الشنتا مع الفنان سلوم حداد الفنانة كنانة القصير مصافحة الزميل فريد سلوم

  (محمد ماهر)  السفير بسام عبداملجيد ود.دانيال بولس والسفير املغربي محمد بلعيش  حرم السفير السوري تتوسط الفنانتني شكران مرجتى وسلمى املصري

 السفارة السورية ومجلس الجالية يحتفون بفناني سورية
 يوسف غانم

  أقامت ســـفارة اجلمهورية العربية الســـورية 
ومجلس اجلالية السورية في الكويت حفل استقبال 
وعشاء على شرف الوفد الفني الذي قام بزيارة الى 
الكويت وقد رحب السفير بسام عبداملجيد بأعضاء 
الوفد الفنان سلوم حداد والفنانة سلمى املصري 
والفنان عالء قاسم والفنانة شكران مرجتى والفنانة 
كنانة القصير واملوسيقي حسان إدريس، وشدد 
السفير عبداملجيد على أهمية الرسالة التي يؤديها 
الفنانون ومـــدى املعاناة التي يتكبدونها إليصال 
رسالتهم الى الناس في أجمل صورة، وأوضح ان 

الفنانني يستحقون كل تقدير ودعم.
  كما رحب السفير بالديبلوماسيني العرب الذين 
حضـــروا احلفل وكذلك بأبناء اجلالية الســـورية 
بدوره أشاد رئيس مجلس رابطة اجلالية السورية 
في الكويت د.دانيال بولس باملستوى املتميز للفن 

الســـوري وباألعمال الفنية الرائعة التي جسدها 
فنانو سورية والتي تساهم بنقل العديد من القضايا 
االجتماعية والتاريخية واإلنسانية بأسلوب فني 
ممتع حتى أصبحت األعمال الفنية السورية محط 
أنظار النســـبة األكبر من مشـــاهدي الفضائيات 
والقنوات العربية. من جهته شـــكر الفنان سلوم 
حداد السفارة الســـورية ومجلس اجلالية وأبناء 
ســـورية املقيمني في بلدهـــم الثاني الكويت على 
احلفاوة وحسن االستقبال، مقدرا الدور الذي يقوم 
به أبناء سورية في بلدان االغتراب خصوصا في 
البلدان العربية الشقيقة ومســـاهماتهم في بناء 

بلدهم سورية والكويت الشقيقة.
  واستمتع احلضور بصوت الفنانة كنانة القصير 
التي قدمت وصالت من الفن العربي األصيل وعددا 
من أغنياتها مبصاحبة فرقتها املوسيقية مما أضفى 

على احلفل طابعا مميزا.

 «ماكس» تطلق تشكيلتها الجديدة
   لربيع وصيف ٢٠١١ 

 

 محمد ونانسي احتفال بزفافهما

 شـــارك ســـامي حســـني وعائلته ابنتهم الغالية نانسي 
فرحتها بزفافها الى محمد سيد علي احملاسب باجلهاز املركزي 
للمحاسبات، وتلقى العروسان التهاني والتبريكات من األهل 
واألصدقاء والزمالء الذين متنوا لهما حياة رافلة بالســـعادة 

والهناء، ألف مبروك وبالرفاء والبنني.
 

 «كوت الغذائية» تشارك في رعاية مهرجان كلوفر الخيري

ما هو إال واحــــد من العديد من 
النشاطات االجتماعية واخليرية 
التي تفتخر الشركة باملشاركة 
فيها بشكل دائم كنوع من الدعم 
والتعزيز لهذا النوع من األنشطة 

التي تخدم املجتمع.

العديد من اخليارات للزوار بني 
مــــن تاكو بل  الشــــهية  التاكو 
الى البيتزا الشــــهيرة من بيتزا 
هت واآليس كرمي والســــوفليه 

بالشوكوالته من برجر كنج.
  إن مهرجــــان كلوفر اخليري 

 شــــاركت مجموعــــة كــــوت 
الغذائية من خالل مطاعمها برجر 
كنج وبتيــــزا هت وتاكو بل في 
رعاية مهرجان ومعرض كلوفر 
اخليري حتت عنوان «لنرســــم 
معا.. بسمة» الذي نظمته شركة 
مزايا العقارية وذلك في ٥ مارس 

.٢٠١١
  ويهدف مهرجــــان ومعرض 
كلوفر اخليري الى جمع األموال 
لصالح مؤسسة بيت عبداهللا، 
وهي مؤسســــة غير ربحية مت 
تصميمهــــا لتلبيــــة احتياجات 
األطفــــال الذيــــن يعانــــون من 

األمراض اخلطيرة.
  وتخلل املهرجان مفاجآت مثل 
املوسيقى (الدي جاي) واملسابقات 
والعروض البهلوانية والعديد من 

األنشطة األخرى.
  وقد كانت مشاركة مجموعة 
كوت الغذائية مميزة حيث قدمت 

القمــصان والشـــــورتات  على اجلليد. وتأتي 
ذات النـــــقوش املــــربعة مبجموعة مختلفة من 
التصاميم غير الرسمية وليس انتهاء بالتصاميم 
ذات الطابع الرسمي والتصاميم البحرية، فضال 
عن قمصـــان الـ «تي-شـــيرت» العصرية ذات 

الرسومات الواضحة. 
  وتقـــدم «ماكس» للفتيات تشـــكيلة مفعمة 
بالتصاميـــم املرحة واملســـتوحاة من الطبيعة 
والشباب، تشـــمل الفساتني الضيقة من األعلى 
واألغطية املفعمـــة باحليوية وبناطيل اجلينز 
الضيقة، التي ستلبي بال شك أذواق الفتيات على 
اختالفها. وتأتي قطع هذه التشكيلة بتصاميم 
مختلفة، من بينها الرسومات الربيعية الزاهية 
ورسومات السفاري التي جتعل منها اخليار األمثل 
للفتيات إلبـــراز جمالهن والتعبير عن أناقتهن 
بصورة جذابة. ومن املؤكد أن تشكيلة هذا العام 

ستلبي مختلف أذواق أفراد العائلة. 
  توفـــر «ماكس» في مختلـــف متاجرها التي 
تتواجـــد في كل من حولـــي، الفحيحيل، الري، 
الســـاملية، خيطان، اجلهراء، ومجمع األڤنيوز، 

جتربة تسوق رائعة جلميع أفراد العائلة. 

 أطلقت «ماكس»، أكبر عالمة جتارية لألزياء 
الراقية في الشرق األوسط، تشكيلتها اجلديدة 
ملوســـم ربيع/صيف ٢٠١١ فـــي جميع متاجرها 
وجلميع األعمار. تتضمن التشكيلة مالبس رجالية 
كالسيكية مبجموعة مختلفة من التصاميم تشمل 
البحرية والرياضية والصحراوية، وتضم السترات 
غير الرسمية (كاجوال) ذات الزر الواحد والقمصان 
املقلمة والقمصان بدون قبة، والشورتات وبناطيل 
التشـــينو وسترات  املرقعة، وبناطيل  اجلينز 
البولو والقمصان  املفتوحة وقمصان  الصوف 

العملية. 
  وتركز التشكيلة اجلديدة ملوسم الربيع احلالي 
أيضا على قماش اجلينز، حيث ميكن االختيار 
من بني مجموعة واســـعة مـــن بناطيل اجلينز 
التي تأتي مبقاســـات وتدرجات لونية مختلفة 
بتصاميم عاملية وأسعار مغرية. كما تقدم «ماكس» 
إكسسوارات خاصة بالرجال تتضمن األوشحة 
واألحزمة اجللدية والقماشية والصنادل واألحذية 
القماشية املسطحة واألحذية بدون كعب واألحذية 

الرياضية وقبعات القش. 
  وتكتسي ملبوســـات «ماكس» للنساء بحلة 
جديدة ملوسم الربيع، فاأللوان فاحتة وخفيفة 
والرسومات جديدة ورائعة تبتعد جميعها عن 
أجواء ملبوسات الشتاء لتجعل النساء مستعدات 
الستقبال دفء الشمس. وتتسم ملبوسات «ماكس» 
ببراعة حياكتها ومظهرها األنيق فهي جتمع بني 
األلوان الباهتة وألـــوان قماش اجلينز األزرق. 
ومتتزج رسومات األزهار مع نسيج الكروشيه 
والتصميم املخرم الذي مينح شعورا بالبساطة. 
كما تضم تشكيلة هذا املوسم مجموعة متنوعة 
من تصاميم النقوش املربعة، ابتداء من املعاطف 
األنيقة واأللبسة الصوفية املقلمة ذات األلوان 
الباهتة وليس انتهاء باألقمشـــة القطنية ذات 

احلياكة الناعمة. 
  أما بالنسبة لألطفال فتقدم «ماكس» مجموعة 
واســـعة من األلبسة مبا فيها أغطية قمصان الـ 
«تي- شـــيرت» التي متنح مظهـــرا مرحا إلى 
الرســـومات احلماسية املســـتلهمة من  جانب 
مالبس ســـباقات الدراجات النارية واملتزجلني 

 فريق «تاكو بل» املشارك في مهرجان ومعرض كلوفر اخليري

 .. ومشاركة من بيتزا هت

 العروسان محمد سيد علي ونانسي سامي

 مجموعة كوت الغذائية تُدِخل البسمة الى قلوب األطفال

 الشطي احتفل بتفوق سارة

جنيب   احتفـــل 
خليفة الشـــطي مع 
واألصدقاء  األهـــل 
مبناســـبة تفـــوق 
ابنته «سارة» وكان 
ذلك بأحـــد الفنادق 
الكبيرة، ألف مبروك 
التفـــوق وعقبـــال 

اجلامعة

 سارة الشطي 

 سامي حسني متوسطا العروسني


