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يعتزم مركز تنمية املجتمع بالعارضية وبالتعاون مع 30
مركز تنمية املجتمع بالقيروان اقامة اسبوع اجتماعي 
مبناسبة االحتفال باليوم العربي لالسرة، حتت شعار 
»االس���رة بني الثبات والتغيير« واملزمعة اقامته في 
الصال���ة التابعة ملركز العارضية من 15 � 17 اجلاري، 
وذلك حتت رعاية وكيل وزارة الشؤون االجتماعية 

والعمل.

»األسرة بين الثبات والتغيير« في مركز تنمية العارضية

صورة جماعية للحضور

غادة مكرم ومحمد جنيه وجان رينيه وعماد  مكرم معتز الرفعي وممدوح عبدالهادي وهاني كفافي وحرمه وشريف الرفعي

»فوشون« يصطحب الذّواقة في رحلة ال تنسى إلى باريس
كان عش���اء  جمعية الذواقة ال ينس���ى، حيث نقلهم 
هذه املرة إلى الش���عور بجمال ليال���ي باريس في منزل 
الس���فير الفرنسي في الكويت، وباستضافة جان رينيه 
جيهان السفير الفرنس���ي وزوجته صوفي فكانت ليلة 

ال تنسى.
وتأسست جمعية الذواقة في فرنسا، قدم فوشون عشاء 
فرنسيا فاخرا حيث ابدع في فن حتضير الطعام وتقديه وبدأ 
احلفل مع قائمة ممتعة مليئة باملقبالت الباردة والساخنة 
ممزوجة مع احلس الفرنسي الكالسيكي طبق كبدة األوز 
تبعه شراب الليمون املنعش وشراب الفراولة مقدم على 
طبق من الشيكوالتة الفرنسية الرائعة، ثم تبعه الطبق 
الرئيس���ي وهو كان أفضل ما مييز احلفل طبق شرائح 
اللحم الكوبيه مع البط املطهي مع البرتقال. وفي ختام 
املأدبة الرائعة كان هناك بوفيه احللويات الذي امتع انظار 

الضيوف وبذلك كان ختاما مثاليا ألمسية رائعة.
واستكماال للعشاء الفاخر عكس الديكور واجواء املكان 
روح اجلمال الباريس���ية على منزل السفير في الكويت 
فطاوالت الطعام مت ترتيبها بشكل فريد من األلوان اجلذابة 
من األحمر واألبيض مع الزهور العطرة والتصميم الفني 
من الش���يكوالتة باالضافة إلى قائمة العشاء التي نالت 
اعجاب الضيوف مع املوس���يقى املخت���ارة بعناية التي 

أضافت السرور والبهجة جلميع املدعوين.
ومتت���ع جميع اعضاء جمعية الذواقة بعش���اء فريد 
وأعربوا عن تقديرهم وشكرهم العميق ملدير العمليات 
محمد بسيسو ولفوشون، وللشيف الفرنسي تييري مع 
الشيف كريشنا ملا بذلوه من جهود كبيرة في تقدمي مأدبة 

العشاء الفاخرة في منزل السفير الفرنسي.

متتعوا هذا الربيع بعطلة نهاية 
االس����بوع في واحد م����ن اجنحة 
الكالسيكية  فندق املنشر روتانا 
الفاخرة، وبادروا باالستفادة من 
اج����ازات نهاية االس����بوع طوال 
املقبل  الش����هر اجلاري وابري����ل 
 واحج����زوا لليلت����ني متتاليت����ني
ب� 165 دينارا فقط لتس����تمتعوا 
فيها باالقامة م����ع بوفيه االفطار 
الش����هي لش����خصني. ولتكتم����ل 
العطلة، مينحكم املنش����ر روتانا 
مغ����ادرة متأخ����رة و50% خصم 
على الغداء او العشاء لشخصني 
اليوم����ني في مطعم  خالل هذين 
فيلكا، هذا العرض صالح في ايام 
اخلميس واجلمعة والسبت. للحجز 
واالستعالم الرجاء االتصال على 
الرقم: 23931000 او زيارة موقعنا: 

.www.rotana.com

الربيع في فندق المنشر روتانا غير

HC مطول رموش فوري مبتكر وجديد شركة يوسف الرومي

في إطار التزامها بتقدمي كل خالق ابداعي، 
طرحت شركة يوس���ف الرومي للتجارة في 
األسواق ماسكارا HC اجلديدة والتي تعتبر 
اختراقا على صعيد عالم مستحضرات التجميل، 
واملاس���كارا املتطورة اجلديدة هي األولى من 
نوعها بلون اسود قامت معالج حتفز على منو 
الرموش بشكل مباشر حتى اجلذور بنتائج 
منو حقيقي الى 2.9 ملم خالل 28 يوما وبطول 

نسبته 30% من املرة األولى.
ومن اجل رموش ذات مظهر انثوي جذاب 
ساحر، اتخذت بنية املاسكارا تركيبة الكرمي 
مع ملس���ات من لون الكربون القامت وصممت 
فرشاتها بشكل يس���مح بفصل الرموش عن 
بعضها واعطائها انحناءة مميزة، اما العبوة 
فقد روعي في صناعتها أدق التفاصيل لتغدو 

عملية انيقة جذابة ساحرة.


