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م���اذا في حقيبتك؟ هل ه���ي مجرد مخزن ألغراض 
عشوائية أم خزانة مصغرة أم مرآة لشخصيتك؟

بالنسبة للسيدات املعاصرات دائمات التنقل، تشكل 
اإلجابة عن هذا الس���ؤال مزيجا م���ن االحتماالت كافة 
ولعل أبرز ما تضمه حقائب اليد التي ال ميكن أن تفارق 
السيدات يتشابه في بعض األحيان من حيث الفكرة، 
غير أن التميز يبقى رهنا بالذوق الرفيع، واألس���لوب 
الراقي الذي يعبر عن شخصيتك. فاحلقيبة الراقية البد 
أن تكتنز ما يوازيها قيمة من مستحضرات التجميل، 
الهاتف املتحرك وما إلى ذلك من أش���ياء بس���يطة لها 
أهميتها الكبيرة في حياة املرأة اليومية.  حقيبة اليد: 

»The Adjani«، صممت هذه احلقيبة األنيقة املمثلة الفرنسية الشهيرة إيزابيل ادجاني 
لدار املنتجات اجللدية الفرنس���ة املرموقة، النسيل باريس، وقد اشتهرت هذه احلقيبة 

بخطوطها املميزة وألوانها األنثوية الرائعة. 
اضافة الى نظارات شمسية »Ray-Ban Wayfarers« من أودري هيبورن إلى توم كروز 

وروبيرت باتيسون، جمعت هذه النظارات فيالق من 
املعجبني على مر العقود. وال شك في أن اللون األحمر 
يعيد إحياء رمز ال يعرف الزمن. أما »عود 27« فينتقل 
بنا هذا العطر بتوليفته إلى الش���رق األصيل إذ يجمع 
 .Le Labo نخبة املكونات املتناغمة من اختيار لو البو
ويعكس »عود 27« الش���رق بأصف���ى حلله، إنه عطر 
غامر س���واء بتركيبته أو بقوته. وإذا أردنا أن نتخيل 
هذا العطر، فعلينا أن نفكر بجنكيز خان وشاه جاهان 

يلتقيان على كوب من الشاي مع شهرزاد.
 دافيدوف س���ليمز: مجموعة محدودة من تصميم 
لويزا بكاريا عبارة عن علب سجائر دافيدوف سليمز 
من تصميم لويزا بكاريا، لسيدات املجتمع املتألقات اللواتي يعشقن األناقة بكل أشكالها. 
أما موضة املوسم فتتخذ األلوان الفاهية وقد اختارت الوردي والليلكي لتزيني العلب 
الطويل���ة والرفيعة الغنية عن التعريف. وقد ازدانت العلب اآلن بالكش���اكش والتول 

املجعد والتطريز، مما حولها أكسسوارا قائما بحد ذاته 

إيهاب حسن ماهر

هدية من الشيخ فهد أحمد الفهد ومحمد اجلالل لطفلةمحمد اجلالل يقدم درعا تذكارية للشيخ فهد أحمد الفهد

..وهدية ألحد األطفال في مستشفى العدان

النائ���ب مخلد  يعت���ذر 
العازمي عن عدم استقبال 
اليوم األحد  رواد ديوان���ه 
وذلك لس���فره خارج البالد 
ضمن وفد رسمي من مجلس 
األم���ة ملجموع���ة الصداقة 

البرملانية السابعة.

يعاود رئي���س مجلس إدارة 
شركة املجموعة املالية – هيرميس 
ايفا للوساطة املالية خالد ناصر 
الصالح استقبال رواد ديوانه بعد 
ابتداء  عودته من اخلارج وذلك 
من اليوم األح���د وكل يوم أحد 

كاملعتاد.

الصالح يعاود استقبال رواد ديوانيتهالعازمي يعتذر لرواد ديوانيته

إيهاب تخرج 
في »اإلنجليزية الحديثة«

الفهد والجالل يزوران األطفال 
في مستشفى العدان

ق��ام الش���ي�خ فه�د أحم�د الفه�د 
بصحب�����ة رئ��ي���س مجل��س إدارة 
جمعي���ة هدي���ة التعاوني��ة محم�د 
ال��ى  ب�زي����ارة  ن��اص���ر اجل����الل 
ق���ام�����ا  الع������دان،  مستش����ف�ى 
خ�الل��ها بتفق�د جن��اح األطف��ال ف��ي 
املستشفى وتق�دي��م اله�داي��ا لع��دد 
من النزالء ف��ي املستش�فى بحض��ور 
ممث�ل اجلمعية ل���دى االحتاد فالح 

احلصيني.

»دافيدوف«.. توليفة رائعة لألناقة والتميز

احتف�ل الزمي��ل حسن م��اهر بتخرج جنله 
إيه�اب ف��ي امل�درس�����ة اإلجنليزي��ة احلديث��ة 
بتفوق حي����ث أق�امت املدرس���ة حفال لتخرج 
طلبتها في فندق ريجنسي باالس وشاركه األهل 
واألصدقاء فرحة التخرج، ووعد إيهاب والديه 
باستمرار التفوق والنجاح. ألف مبروك وعقبال 

اجلامعة.

يعقوب وعادل العبدالسالم

العبدالسالم  تخرج
 في الجامعة العربية المفتوحة

تخرج عادل العبدالسالم في قسم تقنيات املعلومات واحلوسبة 
باجلامعة العربية وشاركه ش���قيقه م.يعقوب فرحته والتقط 

الصور التذكارية باملناسبة. الف مبروك ومنها لالعلى.


