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لعب وترفيهبستكي والصايغ والبلوشي والوقيان يكرمون فريق بنك برقان

مسابقات لألطفاللقطة تذكارية

كلينتون شالكوف وكيرت بيكلي يتوسطان العارضني

)سعود سالم( مالبس رجالية ونسائية لصيف 2011 في »اكسبرس«  

رمي الوقيان تكرم فريد غبريال من »األهلي«

البحث عن الكنز املفقود

مالبس كالسيكية متألقة

صفاة الغامن افتتحت نادي »صفاة كدز«»برقان« يتوج بطاًل لبولينغ املصارف

»إكسبرس« تطلق تشكيلة أزياء الصيف اجلديدة في »األڤنيوز«

البنك األهلي الكويتي الذي جاء 
في املركز الثاني.

وقام بستكي وكبار احلضور 
بتتويج الفائزين باملراكز املتقدمة 
ومت تقدمي كأس أعلى ش���وط 
شامل لالعب فريد غبريال من 
البنك األهلي الكويتي حلصوله 
على 300 نقطة في شوط واحد 

خالل املوسم احلالي 2011.
م���ن جهت���ه، أش���اد خليل 
البلوشي بالبطولة ومستوى 
الفرق املش���اركة وشكر ادارة 
الدائم  كوزمو عل���ى تعاونهم 
مع ادارة النادي وأيضا توجه 
بالشكر جلميع الفرق املشاركة 
بالبطولة وجميع من ساهم في 
إجناحها، متمنيا للجميع حظا 

أوفر في البطوالت املقبلة.

نظم����ت صف����اة الغ����امن 
مهرجانا ترفيهيا ومسابقة 
حتت عنوان »ابحث عن الكنز 
املفقود« مبناسبة افتتاح نادي 

صفاة كدز.
وقالت مديرة قسم التسويق 
في قسم املفروشات املنزلية 
ناتاشا عقيل ان هذه الفعالية 
ضمن أنشطة كثيرة ستعمل 
صفاة الغامن على تقدميها من 
خالل نادي صفاة كدز الذي 
يضم بضائع هي في األساس 
جزء من حياة األطفال، مشيرة 

التش����كيلة اجلديدة  تألقت 
ملوسم صيف 2011 لدى اكسبرس 
التي  بأروع االزي����اء الصيفية 
ابه����رت اجلميع واذهلت محبي 
االزياء، وخالل العرض الذي اقيم 
في األڤنيوز، قدمت اكس����برس 
عرضا مميزا للتشكيلة اجلديدة 
من مالب����س الصي����ف باللون 
االبيض الزاهي، والتي ستجعل 
محبي االزي����اء يتألقون في كل 
م����كان. وم����ع ارتف����اع درجات 
احل����رارة يزداد التش����ويق في 
مجموعة اكسبرس الزياء الرجال، 
حيث قدم العارضون، من خالل 
ارتدائهم قمصان البولو والتي 
� ش����يرتات والش����ورتات، ادق 
التفاصي����ل اجلديدة التي متيز 
املجموعة مما يجعل احلصول 
على اجمل ازياء الصيف في غاية 
السهولة، وبذلك فإن االناقة التي 

يتمتع بها عارض االزياء تصبح 
متاحة للجميع.

البولو  وتتمي����ز قمص����ان 
املستوحاة من التصميم االصلي 
بلمس����ات وتفاصي����ل عصرية 

الى ان التحضير قد استغرق 
3 أسابيع من العمل املتواصل 
نتج عنها التجهيز ملسابقات 
في آخر يوم خميس من كل 
شهر حتى نهاية العام احلالي 
والتفرغ لترتيب املسابقات 
اخلاصة بالعام القادم، مؤكدة 
ان األهالي سيحصلون على 
كوبون خص����م بقيمة %20 
املنتجات عند  على جمي����ع 
أبنائهم في نادي  تس����جيل 

صفاة كدز.
عادل الشنان  ٭

اضافتها اكسبرس ملنحها املزيد 
من احليوية، بجان����ب االلوان 
اجلريئة الزاهية وشعار اكسبرس 
املتمثل في شكل االسد بأحجام 
كبيرة، فهي متوافرة بتصاميم 
انيقة ورائعة. وتقدم مجموعة 
النساء تنوعا  اكسبرس الزياء 
واسعا من املالبس غير الرسمية 
لرحالت الشاطئ وازياء احلفالت 
ومالبس العمل االنيقة بتصاميم 
املناسبات. وتتميز  مميزة لكل 
املجموعة كذلك بأمناط كالسيكية 
ذات ملسات متألقة، مما يضفي 
جماال استثنائيا على التصاميم، 
وبفضل األلوان الرائعة واالشكال 
اجلدي����دة له����ذا املوس����م، فإن 
اكسبرس لديها كل ما حتتاجه 
امل����رأة لتظهر بكام����ل انوثتها 

وتتمتع مبوسم الصيف.
لميس بالل  ٭

بحضور نائب رئيس مجلس 
اإلدارة محمود بس���تكي وأمني 
الصندوق محمد الصايغ ورئيس 
اللجنة الرياضية خليل البلوشي 
اللجن���ة االجتماعية  ورئيس 
رمي الوقي���ان ومس���اعد الدير 
العام للنادي عباس البلوشي، 
اختتمت أنشطة البطولة الثانية 
عش���رة لكأس للبولينغ التي 
ينظمها نادي مصارف الكويت 
للعامل���ني بالقط���اع املصرفي 
على صالة كوزمو الس���املية، 
حيث تأه���ل للمباراة النهائية 
فريقا بنك برقان والبنك األهلي 

الكويتي.
وت���وج فريق بن���ك برقان 
بطال لبطول���ة كأس املصارف 
للبولينغ بعد فوزه على فريق 


