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ماركة رينا للمصممة رنا النقيب سباق الدراجات في »شباب الشامية«

في بوتيك العثمان

مبروك لعمر وندى وعقبال الـ 100 سنة اشتر واحدًا واحصل على اآلخر وأبحر مع مطاعم روبي تيوزداي
تدعوك مطاعم روبي تيوزداي األميركية بالكويت لتبحر 
معها في عمق احمليط من خالل عرضها اجلديد لهذا العام 
والذي ميكنك من تناول أشهى أطباق املأكوالت البحرية 
من قائمة روبي للنكهات البحرية ومتتع مبذاق واحد من 
أطباق روبي الش���هية لتحصل على اآلخر مجانا، ومنها 
على سبيل الذكر ال احلصر »نيو أورلينز سي فود« وهو 
سمك فيليه مشوي وروبيان مغطى بصوص البارميزان، 
أما عن ال� »تشيسبيك كاتش« وهو سمك فيليه مشوي 
يعلوه كعكة القبقب وصوص كرمية البارميزان، مرورا 
بطبق »شرمب سكامبي وستيك« حيث الروبيان املشوي 

املغطى بالتوابل.
أما عن عشاق الباستا فما لهم إال طبق »باستا بارميزان 
الروبيان« وه���و مكون من باس���تا البيني مع صوص 
كرمية البارميزان وس���وتيه الروبيان الش���هي وأخيرا 
وليس آخرا امنح نفس���ك الفرصة للتلذذ بأفضل أطباق 
الس���املون على اإلطالق من خالل طبق »إشيان ساملون 
وش���رمب« وهوعبارة عن قطعة من الساملون املشوي 
مغلفة بنكهة صوص باربيكيو الفول السوداني ويعلوه 

الروبيان املشوي املتبل.
ليس هذا فحس���ب بل ويقدم روب���ي كذلك من خالل 
قائمت���ه اجلديدة مجموعة متنوع���ة وفريدة من أطباق 
املقبالت منها التايفون ش���رمب وكعكة القبقب وصوال 
الى احللويات املتميزة من البلوندي وكيكة الشيكوالته 

ونيويورك تشيز كيك.
ه���ذا وتعتبر جميع األطباق الت���ي يقدمها روبي تيوزداي من خالل قائمة نكهات احملي���ط متميزة عن غيرها ليس 
فقط من خالل اجلودة واملذاق وامنا من خالل األس���عار أيضا، كما ان هذا العرض متاح في مطاعم روبي تيوزداي التي 
متيزت في الفترة األخيرة بالنيولوك املميز واإلطاللة اجلديدة كفرع ش���رق، مجمع ملتقى الش���عب، األڤنيوز، ومجمع 

360 التجاري.
احلق الفرصة وال تدعها تفوتك فهذا العرض مس���تمر حتى 28 فبراير املقبل واس���تمتع بجمعة األهل واألصدقاء في 

أجواء دافئة عصرية تقدمها لك مطاعم روبي تيوزداي األميركية.

أقام عبدالفتاح هالل 
وحرمه حفال مبناسبة 
عيد ميالد ولديه عمر 
وندى حض���ره األهل 
الذي���ن  واألصدق���اء 
اس���تمتعوا باألجواء 
األسرية وشاركوا عمر 
وندى فرحتهما ومتنوا 
لهما عم���را مديدا في 

كنف والديهما.

لميس بالل
احتفل بوتيك العثمان ف���ي مجمع مرمي بانضمام ماركة رينا 
للمصممة الكويتية رنا النقيب، حيث تش���تمل هذه املاركة على 
ال���� Life style brand  والتي توفر أزياء مريحة وبأحدث صرعات 
املوضة تتناسب مع كل فصول السنة باالضافة ملجموعة حقائب 

تناسب البحر بألوان وتصميمات تناسب جميع األذواق.
اجلدير بالذكر ان ماركة رينا تس���وق في لبنان ودبي والهند 
والكويت وحتدثت النقيب عن املرحلة املستقبلية ألوروبا وآسيا 

مما يجعلها ماركة عاملية على يد مصممة كويتية.
وتتميز البضائع املعروضة بوجود أزياء لكل الفصول تناسب 
املسافرين لكل أوقات السنة مع طابع األناقة والبساطة وبأسعار 
تناس���ب اجلميع، وحملبي التس���وق عن طريق اإلنترنت سيتم 
 خ���الل الصيف القادم فتح باب التس���وق ألزياء املوس���م القادم 
وميكن االطالع على آخر املستجدات عن طريق املوقع االلكتروني 

.www.reinastyle.com

سعيد وأسماء احتفال بزفافهما

حنين وفارس احتفال بميالدهما

»اللغة اإلنجليزية« بثانوية فلسطين 
أنجز مشروعًا لألفالم التعليمية

أكد مدير ثانوية فلسطني 
مبنطق���ة حول���ي التعليمية 
ع���ادل مظف���ر ان املدرس���ة 
حريصة على مواكبة أحدث 
التكنولوجية في  التطورات 
عملي���ة التعليم مبا يتس���ق 
الوزارة من خالل  مع أهداف 
االنتقال بالعملية التعليمية من 
التلقني الى املشاركة والتعلم 
الذاتي ومن امللل الى االستمتاع 
عن طريق جعل املدرسة بيئة 

جاذبة للطالب.
وأشار مظفر الى ان قسم 
اللغة االجنليزي���ة بثانوية 
فلس���طني أجن���ز مش���روعا 
لألفالم التعليمية يتضمن 4 

أفالم مأخ���وذة من روايات عاملية حي���ث يحتوي منهج اللغة 
االجنليزي���ة اجلديد على ملخصات لها، مثمنا جهود رئيس���ي 
قس���م اللغة االجنليزية محمد العدوي وهش���ام السخاوي في 
إع���داد األفالم التي أضافت نوعا م���ن املتعة التي كان يفتقدها 

الصف الدراسي.
ولفت الى ان املدرس���ة س���تعرض األفالم على الطالب مع 
بداية الفصل الدراسي الثاني بعد ان جنحت جتربتها على أحد 

الصفوف وحققت مردودا علميا ملموسا واألفالم هي:
 DAVID COPPERFIELD – THREE MEN IN A BOAT – TREASURE

ISLAND – THE ADVENTURES OF HUCKLEBERRYFINN

احتفل الشقيقان حنني وفارس عمرو اجلوهري بعيد ميالدهما 
وس���ط فرحة األهل واألصدقاء، وأقام لهم���ا والداهما حفال جميال 
ش���اركهما فيه األصدقاء الذين لعبوا ومرحوا معهما وقدموا لهما 

الهدايا اجلميلة. مبروك يا حنني، مبروك يا فارس.

غدى احتفلت 
بـ »الميالد« في لبنان

احتفلت غدى وسعادة الياس 
بعيد امليالد املجيد ورأس السنة 
في ربوع لبنان وشارك األصدقاء 
الذي  غدّي وسعادة في احلفل 
أقاماه م���ع العائلة والذي ضم 

األهل واألصحاب.

زياد أطفأ شمعته 
األولى

احتفل زياد مرزوق فضلول 
بعيد ميالده األول وسط فرحة 
األهل واألصحاب وتهنئة خاصة 
من أخويه محمد ويوس���ف.. 

مبروك وعقبال مائة عام.

نظم مركز شباب الشامية التابع للهيئة العامة للشباب والرياضة 
س���باق الدراجات الهوائية وذلك مبشاركة 22 عضوا مت تقسيمهم 

الى فئتني حسب املراحل السنية.
وفي ختام الس���باق مت تكرمي املشاركني وتوزيع اجلوائز على 
الفائزين من قبل رئيس املركز أنور الش���طي، الذي أشاد باجلهود 

املبذولة في التنظيم واملتابعة إلجناح السباق.

احتفلت عائلتا الس���يد وسودال بزفاف ابنيهما سعيد وأسماء 
في حفل بهيج جمع األهل واألصدقاء الذين ش���اركوا العروس���ني 
فرحتهما وقدموا لهما التهاني واملباركة باملناسبة السعيدة. ألف 

مبروك وبالرفاء والبنني.

املتسابقون يستعدون لالنطالق

العروسان سعيد وأسماء

.. وجانب من املشاركني

فارس اجلوهري

غدى إلياس

زياد مرزوق

حنني اجلوهري

عادل مظفر

املصممة رنا النقيب تعرض أحد املوديالت

من املوديالت املعروضة في بوتيك العثمان .. في جانب من املعرض

عبدالحميد وجمال تفوقا في الروضة

ندى عبدالفتاحعمر عبدالفتاح

احتف���ل كل م���ن 
عبداحلمي���د منصور 
وجم���ال عبدالرحمن 
بحصولهما على أعلى 
الروضة،  ف���ي  تقدير 
حيث قدم لهما والداهما 
الهدايا س���عيا  أحلى 
حلثهما على االجتهاد 

والتفوق.

جمال عبدالرحمن عبداحلميد منصور

)كرم دياب(


