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مان واليمن
ُ
• سفيرا ع

• دعيج الخليفة
• مبارك فهد السالم يتوسط سلطان ونمر وأمير ومبارك فهد املالك

• عبدالله جابر العذبي

• من اليمني: ولي العهد وإبراهيم الدعيج ووالدالعروس أحمد الجواس واملعرس وجابر الدعيج وعلي سالم العلي

• فهد الجابر يتوسط املعرس ووالد العروس

• جابر عبدالله الجابر مهنئا
• محمد الصباح وثامر علي صباح السالم وعبدالرحيم الزعابي وعبدالله سالم صباح السالم

• محمد عبدالله املبارك 

• ولي العهد ومبارك فهد السالم الصباح واملعرس صباح
• املعرس صباح علي فهد السالم 

احــتــفــل الــشــيــخ مــبــارك 

فـــهـــد الـــســـالـــم الــصــبــاح 

بعقد قــران ابن شقيقه 

صـــــبـــــاح عــــلــــى كـــريـــمـــة 

أحـــمـــد الــــجــــواس واقــــام 

بـــــــاملـــــــنـــــــاســـــــبـــــــة حــــفــــل 

اســــتــــقــــبــــال فـــــي قــصــر 

سمو  حضره  الساملية 

ولي العهد الشيخ نواف 

األحــــــمــــــد وحـــــشـــــد مــن 

الــشــيــوخ وشــخــصــيــات 

دبلوماسية واقتصادية 

واألهل واألصدقاء.
• فيصل سعود الصباح وعلي عبدالله السالم الصباح وإبراهيم الدعيج الصباح

أفراح

 أفراح الصباح والجواس 

 تقيم شركة خطوات لتنظيم املعارض واملؤتمرات «معرض2011» في قاعة الدانة بفندق 

هوليداي إن بمشاركة ما يقارب الـ50 شركة تعرض منتوجاتها من املشغوالت اليدوية 

والتراثية والخزفيات ومنتجات الطب البديل والعطور بأنواعها والدراعات وغيرها 

 معرض 

مسابقة

 تنظمها لجان الطالبات في االتحاد الوطني 

مسابقة «غلوريا ديزاين3» الوطنية للفتيات 

تـــنـــظـــم لــــجــــان الــــطــــالــــبــــات فـــــي االتــــحــــاد 

الطالبات  ولــجــان  الــكــويــت  لطلبة  الــوطــنــي 

الهيئة  ومتدربي  لطلبة  العام  االتــحــاد  في 

مسابقة خاصة للفتيات املبدعات في عالم 

التصميم بالتعاون مع كافيه غلوريا جينز 

كــوفــيــز وتــحــت شــعــار «غــلــوريــا ديــزايــن 3»  

الفيصل  تحت رعاية الشيخة أمل الحمود 

الــصــبــاح رئــيــســة جــمــعــيــة شـــبـــاب الــكــويــت 

الوطنية  بمناسبة احتفال الكويت بمرور 

وبمشاركة  االســتــقــالل،  على  عاما  خمسني 

التحكيم  لجنة  رئــيــس  الــصــفــران  نــايــف  د. 

وأســــتــــاذ مــــــادة الــتــصــمــيــم الـــداخـــلـــي قــســم 

الديكور.

وبــــهــــذه املـــنـــاســـبـــة قـــالـــت رئـــيـــســـة لــجــان 

الطالبات باالتحاد الوطني لطلبة الكويت 

شــــريــــفــــة الـــــبـــــنـــــاي: انــــنــــا نـــهـــتـــم بــتــشــجــيــع 

الطالبات، البراز ابدعاتهن ومهاراتهن من 

خـــالل تــقــديــم مــا يــســاعــد عــلــى تــطــويــر هــذه 

املهارات وصقلها، وجاءت مبادرة غلوريا 

الفكرة  هــذه  تقديم  مــن خــالل  جينز كوفيز 

املــبــتــكــرة الــتــي تــتــلــخــص فـــي تــزيــني أركـــان 

مختلفة من غلوريا جينز كوفيز في شهر 

فــبــرايــر، حيث يحتوي الــركــن الــواحــد على 

طاوالت وكراسي محددة ، أو اختيار إحدى 

الــجــلــســات مـــن مـــوقـــع الــكــافــيــه فـــي كـــل من 

سوق شرق وأبراج املنشر، ومجمع البيرق، 

مناسبة  املستخدمة  الزينة  تكون  أن  على 

لـــالحـــتـــفـــاالت الـــوطـــنـــيـــة ومـــطـــابـــقـــة أللـــــوان 

غلوريا جينز املعتمدة عامليا. 

الطالبات  لجان  رئيسة  أكــدت  وبــدورهــا 

الهيئة  ومتدربي  لطلبة  العام  االتــحــاد  في 

الــتــطــبــيــقــي ضــحــى الـــحـــمـــادي أن طــالــبــات 

الهيئة يشاركن للسنة الثالثة على التوالي 

واملــشــاريــع  الــيــدويــة  بــاألعــمــال  الهتمامهن 

الفنية، وقد استخدمن مواد زينة ذات جودة 

املشاركة  وستحصل  األداء،  ومتقنة  عالية 

انضمامها  عند  املــمــيــزات  مــن  الكثير  على 

لــلــمــســابــقــة، ودعــــــت الـــحـــمـــادي الــطــالــبــات 

الــراغــبــات الـــى االنــضــمــام واملــشــاركــة بهذه 

أن  الــوطــنــي،  مــؤكــدة  الطابع  املسابقة ذات 

التقديم للمشاركة ال يعني ضرورة القبول، 

مشيرة إلى أن آخر موعد للتسجيل هو 20 

يناير ورسوم املشاركة في املسابقة هي 10 

د.ك غير قابلة لالسترداد. 

الجوائز واملشاركة

وعن جوائز املسابقة أعلنت الحمادي أن 

املركز األول 400 دينار والثاني 300 دينار 

والــثــالــث 200 ديــنــار أمــا الــرابــع والخامس 

الحمادي  واختتمت  كــويــتــي،  ديــنــار  فــــ100 

املسابقة  تفاصيل  أن  موضحة  تصريحها 

واســــتــــمــــارة الــتــســجــيــل ســتــجــدونــهــا عــلــى 

www.nashiri.net/glori:املوقع اإللكتروني

حنان الزايد

•  ضحى الحمادي • شريفة البناي•  أمل الصباح 


