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افتتح بيت لوذان املخيم الصيفي »استمتع 
واس���تفد« لألوالد والبنات من عم���ر 4 إلى 12 
س���نة، ويستمر لغاية 17 يوليو ليمثل منوذجا 
الهتمام إدارة البيت باألطفال الكتشاف مواهبهم 
ورعايته���ا في وقت مبكر م���ن أعمارهم، وذلك 
بإشراف ومشاركة مع شركة العاملية »كيدز أرت« 
وهي وكالة تعليم رسم أميركية واألولى من نوعها 
في الكويت وبرعاية البنك التجاري، ومن املقرر 
أن ال يزي���د العدد على 20 طفال وطفلة لضمان 
اإلفادة جلميع األطفال. وأعلنت مدير عام بيت 
لوذان الشيخة فرح الصباح أن املخيم سيقدم 
برام���ج فريدة من نوعها تس���اعد على التفكير 
اإلبداعي وتنمية الثقة بالنفس، وبناء املعرفة من 
خالل طرق بسيطة في عالم الفن وذلك باشراف 
مدربات كويتيات وأجانب مؤهالت من قبل الشركة 

وملدة ثالثة أيام أس���بوعيا هي األحد والثالثاء 
واخلمي���س في مقر بيت لوذان. ويهدف املخيم 
الى تشجيع األوالد والبنات على العمل التطوعي 
بزيارة الهالل األحمر الكويتي، وخدمة املجتمع 
من حيث مساعدة كبار السن وذوي االحتياجات 
اخلاص���ة خالل زيارات ميداني���ة ملواقع العمل 
التطوعي، إضاف���ة إلى فقرات ترفيهية وأخرى 
توعوية بأهمية احملافظة على البيئة البحرية 
واحليوانية، بزيارة املركز العلمي وسواه. وتتم 
هذه الزيارات يومي االثنني واألربعاء وقد قامت 
بإعداد هذا اجلزء واإلشراف عليه كل من الشيخة 
نورية الصباح واملنيرة الصباح وفرح الطخيم 
وهن مؤهالت لهذا النوع من األعمال باإلضافة الى 
عدد من املتطوعني من حيث اإلشراف على األوالد 

وتوجيههم وتلبية جميع متطلباتهم.

أطفال النادي في لقطة تذكارية لقطة تذكارية للفنانني النجوم في فندق مارينا

الرسم والتلوين.. إبداع مبكر

بيت لوذان يفتتح املخيم الصيفي 
»استمتع واستفد« 

ابداع باأللوان

جاميس فرانكو يتلقى جائزة بياجيه لإللهام

كورس وكلوم وكول أثناء احلفل

أهال وسهال مع الفن

برفقة بيث أوستروسكي ستيرن 
متألقة بثوب النفني وبس����اعة 
بياجيه أكويا املرصعة بالذهب 
األبيض واملاس واللؤلؤ وبقرطني 
ماسيني رائعني من بياجيه. ومن 
ناحية أخ����رى، تألقت مصممة 
األزياء والناشطة االجتماعية 
جاكي أستني من نيويورك بساعة 
بياجيه من الذهب األصفر مع 
ميناء م����ن امللكيت. أما مصمم 
املش����اهير، روبي����رت فيردي، 
فق����د تألق وبكل فخر بس����اعة 
بياجي����ه Sheikha م����ن الذهب 
األبيض واملاس. وقد برز حضور 
سفير بياجيه في أميركا وجنم 

بياجيه تدعم »أمفار« في حفل عشاء »اإللهام«
البولونيك رولدن أمام عدسات 
املصورين وهو يتألق بساعة 
بياجيه Protocole XXL من الذهب 

األبيض.
بعد حفل الكوكتيل، جلس 
الضيوف حلضور عرض أزياء 
لأللبس����ة الرجالية الرس����مية 
الذي متي����ز بب����روز تصاميم 
ألبرز املصمم����ني العامليني مبا 
فيهم أليكساندر ماكوين، إيف 
سان لوران، كالفني كالين، مرك 
جاكوب، هيوغو بوس، بوتيغا 
فينيتا، ديس����كوارد 2 وطوم 

براوني.

أعلن����ت دار بياجيه دعمها 
جلمعية أمفار للس����نة الثانية 
عل����ى التوالي لتق����دمي جائزة 
بياجي����ه لإللهام خ����الل حفل 
عشاء أُقيم للمناسبة في مدينة 
نيويورك، خالل هذا االحتفال 
أقيم في متحف  الذي  الرسمي 
الفن احلديث، مت ترشيح املمثل 
والفنان جيمس فرانكو، ومصمم 
 Project األزياء احملبوب وجنم
Runway مايكل كورس جلائزة 
األوسكار. حصل فرانكو على 
جائ����زة بياجيه لإللهام تقديرا 
ألعماله اإلنسانية وملساهمته 
الفعالة في عالم األزياء الرجالية. 
أما ماي����كل كورس، فقد حصل 
على جائزة جمعية أمفار لقيادته 
الش����جاعة وعمل����ه الدائم في 
مكافحة اإليدز. وقد صرح الري 
بوالند، رئيس بياجيه في منطقة 
أميركا الش����مالية قائال: »نحن 
فخورون جدا بتكرمينا جليمس 
فرانكو ومنحه جائزة بياجيه 
لإللهام. إنه واحد من أكثر املمثلني 
إثارة في عالم هوليوود، ورجل 
معاصر للنهضة ويلهمنا جميعا 

من خالل أعماله املميزة«.
شكلت هذه األمسية احتفاال 
متيز بأس����لوبه الرائع وجذب 
عددا كبيرا من الرائدين في عالم 
املوضة والترفيه في نيويورك 
ومن بينهم جينيفر هادسون، 
لي����زا مينيللي، هي����دي كالم، 
كورتني الف، كيش����ا، جوديت 
اليت، تش����انيل اميان، كينيث 
كول، فابيولال بيراكازا وأوليفبا 
بامليرو وغيرهم. وكان من أول 
احلاضرين له����ذا احلفل املقدم 
 Bravo التلفزيوني املشهور وجنم
أندي كوهني الذي تألق بساعة 
بياجيه دوبل ج����و من الذهب 
األبيض. وق����د حضرت كيتي 
لي، الشيف واملؤلفة والزوجة 
الس����ابقة لبيلي جويل، احلفل 
وسارت على السجادة احلمراء 

»مارينا« يستضيف نخبة من جنوم الفن املصري
ملختلف فئات الضيوف مبا فيهم 
املش����اهير، ويرجع هذا للطابع 
الذي  املميز  الكويتي العصري 
الفندق لنزالئه. ويوفر  يقدمه 
فندق مارينا الكويت جميع سبل 
الراحة مبا في ذلك االهتمام بأدق 
إقامة  الت����ي تضمن  التفاصيل 
ممتعة جلميع ضيوف الفندق«. 
ومن اجلدير بالذكر انه مت جتهيز 
الفندق وأخذ االجراءات الالزمة 
مسبقا لضمان زيارة ال ُتنسى 

لضيوفه في الكويت.

سعادته الختيار كبار الزوار من 
سياسيني وفنانني ورياضيني 
لفندق املارينا كأحد أرقى وجهات 
الكويت،  العربية في  الضيافة 
وقال به����ذه املناس����بة: »نحن 
نفخر دوما باستضافة املبدعني 
في رحاب فندق مارينا الكويت 
ونسعد بتقدمي خدمات ضيافة 
على مستوى استثنائي من الرقي 

والفخامة«.
وأض����اف: »يعتب����ر فندق 
الوجهة األمثل  الكويت  مارينا 

استضاف فندق مارينا الكويت 
نخبة من الفنان����ني والفنانات 
املصريني وذلك خالل زيارتهم الى 
الكويت، حيث ضمت املجموعة 
الفنان يحيى الفخراني وزوجته 
د.مليس جابر، والفنانة القديرة 
سوسن بدر، واإلعالمي وجدي 
احلكيم، والفنانة آثار احلكيم، 

والفنانة منال سالمة.
ومن جهته رحب مدير عام 
الكوي����ت نبيل  فن����دق مارينا 
محمود بالنجوم كما أعرب عن 

»سنتربوينت« تقدم تشكيلة مميزة من مستلزمات السفر
الذي يلبي جميع األذواق على 
اختالفها. أما بالنسبة ل� »اليف 
ستايل« فتمنح العمالء خيارات 
واسعة لعطلة هذا الصيف من 
 Wax Lyrical’s خالل تشكيلتي 
Timeless وFiorelli 2011. وتتضمن 
التشكيلة األولى الشموع املعطرة 
التي تضفي  الغرف  ومعطرات 
رائحة زكية وتعد خيارا مثاليا 
لالسترخاء وسط ضغوط احلياة 
اليومية. كما توفر »اليف ستايل« 
املنتجات  تشكيلة متنوعة من 
الفاخرة املعطرة لتضفي أجواء 
من الهدوء والرومانس����ية على 
املنازل. أما تش����كيلة »فيورلي 
2011« فتق����دم مجموعة مذهلة 
من حقائب اليد املثالية للسفر. 
وتتميز هذه التشكيلة مبحاكاتها 
لعناصر الصيف املميزة ويطغى 
عليها الطاب����ع األنثوي الناعم 
من خ����الل ورود اخلزامى مع 
الرس����ومات األنيقة. وتتوافر 
هذه احلقائب بألوان زرقاء رائعة 
مثل األزرق الربيعي والبحري 
وأزرق اجلين����ز. وبالنس����بة 
السفر من األحذية  ملستلزمات 
فتقدم »ش����ومارت« تش����كيلة 
عصرية ال مثيل لها متزج فيها 
املاضي مع احلاضر واملستقبل، 
ولهذا القت استحسانا ورواجا 
واس����عا في العالم. وس����تمنح 
هذه األحذية للعم����الء األناقة 
الت����ي لطاملا رغب����وا فيها، فقد 
مت تصميم هذه األحذية بشكل 
ينسجم مع الطبيعة، وتتماشى 
ألوانها املتعددة واملبهجة مع هذا 
املوسم إضافة إلى تركيزها على 
توفير الراحة للعمالء. كما عادت 
إلى األحذية  البراقة  التصاميم 
في تشكيلة هذا املوسم، ومنها 
األحذية املسطحة عند األصابع 
وأحذية »غالدياتور« والصنادل 
ذات الكعوب التي تضمن إطاللة 
رائعة. وللحص����ول على هذه 
التشكيلة الرائعة، ميكن زيارة 
أي متجر من متاجر »جونيورز« 
و»س����بالش« و»اليف ستايل« 
و»شومارت« في »سنتربوينت« 
في ال����ري وحولي والس����املية 
الكوي����ت والفحيحيل  ومدينة 
واجلهراء والفنطاس، واالستفادة 
من التشكيلة اجلديدة لتخطيط 

رحالت صيفية ال تُنسى.

يعتبر موسم الصيف الوقت 
املثالي لقضاء عطالت طويلة أو 
نزهات في الهواء الطلق، ومن هذا 
املنطلق تقدم »جونيورز« و»اليف 
ستايل« و»سبالش« و»شومارت« 
الرائدة من  التجارية  العالمات 
»سنتربوينت« تشكيلة واسعة 
ومميزة من مستلزمات السفر لهذا 
العام.  فقد أعلنت »جونيورز«، 
العالمة التجارية الرائدة إقليميا 
في مجال مستلزمات األطفال من 
حديثي الوالدة إلى عمر 16 سنة، 
عن مجموعة من مس����تلزمات 
السفر العملية املخصصة لألطفال 
والتي تضفي على الرحالت أجواء 
من املرح والراحة. وتضم تشكيلة 
الس����فر كل ما يحتاجه األهالي 
لضم����ان راح����ة أطفالهم خالل 
الوسائد  الرحالت، مبا في ذلك 
وعربات األطفال واألسرة املتنقلة 
واحلقائب ومالبس وإكسسوارات 
الترفيهية.  السباحة واأللعاب 
وتقدم التشكيلة كل مستلزمات 
إيالء اهتمام خاص  الرحلة مع 
التي تضمن  التفاصي����ل  بكافة 
للصغار رحلة مريحة ومميزة. 
ومت تصميم التشكيلة كاملة 
مع األخذ بعني االعتبار جوانب 
السالمة اخلاصة باألطفال لتضمن 
راحة أهاليهم. وسواء كانت هذه 
الرحالت بقصد التخييم أو التنزه 
على الشاطئ، فسيتاح للجميع 
االسترخاء واالس����تمتاع دون 
معاناة أية متاعب. وعند اخلروج 
للمشي، سيكون الرضع واألطفال 
في مأمن ضمن حماالت األطفال 
األمر الذي سيوفر لألهالي الراحة 
دون احلاجة إلى استخدام اليدين. 
وتقدم »سبالش« للمسافرين، 
الذين يفضلون الظهور بإطاللة 
عصرية ومريح����ة في آن معا، 
تش����كيلة أنيقة من امللبوسات 
ترضي جميع األذواق. وتصر 
»سبالش« على أن تلبي ملبوسات 
التفاصيل  ه����ذا املوس����م أدق 
فتقدمها من خالل مجموعة متتاز 
بألوانها النابضة باحلياة مبا فيها 
األزرق الفاحت واألصفر والفوشيا 
واأللوان الترابية املستلهمة من 
الطبيعة، وتتفرد هذه امللبوسات 
بصبغتها العصرية التي تواكب 
أح����دث صيح����ات املوضة مع 
إتاحتها للمزي����د من اخليارات 

رزق مدير اإلعالم اخلارجي 
في مجموعة الش���ايع الزميل 
ح���امت القرب���ي باجلميلة هيا 
ش���قيقة لهاشم وطالل وتلقى 
القرب���ي املباركة والتهنئة من 
الذين متنوا  األهل واألصدقاء 
لها حي���اة س���عيدة في كنف 
والديه���ا. ألف مبروك وتتربى 

بعزك يابوهاشم.

تلقى فهيد ط���الل اخلرينج 
املبارك���ة والتهنئة م���ن األهل 
واألصدق���اء مبناس���بة جناحه 
العامة في مدرسة  الثانوية  في 
املنصور األهلية وحصوله على 
نسبة 78.85% ووعد فهيد األهل 
باستمرار التفوق والتميز لنيل 
أعل���ى الدرج���ات.. ألف مبروك 

وعقبال اجلامعة.

الزمي���ل قرش���ي  احتف���ل 
أبنائه  عبدالرحم���ن بنج���اح 
يوس���ف وأمني���ة وأماني في 
دراس���تهم بامتياز حيث جنح 
يوسف وأمنية في الصف الثامن 
وانتقال الى الصف التاسع كما 
جنحت أماني في الصف اخلامس 
الى الصف  االبتدائي وانتقلت 
السادس، ووعد الزميل قرشي 
أبناءه بهداي���ا جميلة، متمنيا 
لهم استمرار النجاح والتفوق 
حتى يحققوا طموحاتهم وآمال 

والديهم.
أل���ف مب���روك وعقب���ال 

اجلامعة.

مبروك هيا
يا القربي

.. وفهيد  جنح 
في »املنصور«

قرشي احتفل 
بنجاح أبنائه

حامت القربي

فهيد طالل اخلرينج

يوسف قرشي

أمنية قرشي

أماني قرشي

»بولو بوتيت باتو تي شيرت« أساسي في كل خزانة مالبس
لكل إنسان ذكرياته اخلاصة مع »بوتيت باتو« معظم الكبار 

والصغار البد من أنهم ارتدوا يوما شيئا من بوتيت باتو. واآلن 
تأتي التشكيلة الكبرى من »بوتيت باتو« لتضيف ملسة كالسيكية 

جديدة على هذه املجموعة.
سواء كان املوديل الكالسيكي القدمي أو موديل »بيك« القطن، 

أو املوديل األبيض الشهير وعليه شعار بولو على الصدر فإن 
جميعها تشير إلى عراقة وأصالة بولو التي تأسست في العام 1920 
لتقدم مالبس رياضية أنيقة مستلهمة املالبس املدرسية اإلجنليزية 

لتكون قطعة مالبس البد من وجودها في خزانة املالبس ألعداد 
هائلة من الناس حول العالم.

وألن جميع منتجات بوتيت باتو تتسم باألناقة واجلمال، فإن بولو 
ستصبح من أساسيات املالبس الرياضية الكالسيكية التي تتطور 

باستمرار لتكون االختيار األفضل للحياة اليومية. وبذلك تكون 
النتيجة هي منتجات لكل وقت. منتجات عصرية وأنيقة ومريحة 

بروح التصميم الفرنسي لألناقة التي هي جوهر شخصية بوتيت 
باتو. والتشكيلة اجلديدة هي مناسبة لكل شخص ولكل وقت 

أثناء اليوم. فهناك بوتيت باتو لألطفال الصغار واألوالد وللرجال 
والنساء، وحتى ألولئك الذين يحبون التغيير الدائم في منط 

مالبسهم )للنساء والفتيات الصغيرات من عمر 12 شهرا(. وهناك 
املوديل الشهير األبيض مع خط خفيف أزرق على حواف القبة 

واألكمام، أو هناك مزيج األلوان الذي يتماشى مع الفصل واملوسم 
الذي أنت فيه. ومع وجود ألوان مختلفة وعديدة لتعبر عن كل 

ذوق واختيار، يكون بإمكانك اآلن أن تبدل في مالبسك متى شئت 
وجتدد إطاللتك.

املريحة للعم����الء. تتميز هذه 
التش����كيلة بتناغم اجلودة مع 
أثناء احلركة،  األناقة والراحة 
وهو ما مين����ح العمالء مظهرا 
جمالي����ا وعصريا ممي����زا. كما 
تقدم »س����بالش« ملبوس����ات 
متنوعة ومبهرة يبرز من خاللها 
أسلوب »سبالش« املتفرد اخلاص 


