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بوير يهدي الغانم كتاب »شيخ الدبلوماسية«

»ماكدونالدز« الكويت يفتتح فرعه الجديد في السالمية

»لوياك« يقيم لقاء تنويريًا لطلبة برنامج العمل الجزئي
أقام مركز »لوذان« إلجنازات 
الشباب »لوياك« لقاء تنويريا 
لطلبة برنام����ج العمل اجلزئي 
والذي يتعرفون من خالله على 
طبيعة العلم وقوانني ومشرفات 

البرنامج.
ب����دأ اللقاء بكلم����ة للرئيس 
ل����� »لوياك«  املنتدب  والعضو 
فارعة السقاف حيث أوضحت 
للطلبة مدى أهمية اخلبرة العملية 
والعمل التطوعي عند اضافتها 
للسيرة الذاتية اخلاصة بهم، وان 
خبرتهم العملية هذه ستساعدهم 
على احلص����ول عل����ى وظيفة 
بسهولة بعد التخرج وذلك بناء 
على احصائيات كبرى الشركات 
العاملية، وشكرت السقاف شركاء 
ورعاة »لوياك« كما شكرت جميع 
الش����ركات املساهمة في تدريب 

طلبة العمل اجلزئي.

البرنام����ج وقوانين����ه، ومتنت 
التوفيق واالس����تفادة  للجميع 

من كل برامج لوياك.

وفي اخلتام قدمت مش����رفة 
البرنامج جناة الداللي ش����رحا 
توضيحيا للطلبة بكل تفاصيل 

املوس����يقي، تالها فقرة لطلبة 
فريق دراما لوياك ومن ثم أغنية 

حلصة الصباح.

وقدمت الطالبة راوية ابراهيم 
خليل أغنية »نسم علينا الهوى« 
مبصاحب����ة فري����ق »لوي����اك« 

تنزيالت مذهلة من »إيكيا« في نهاية العام بشار ودالل احتفال بزفافهما

..ورضا وهدوء في القفص الذهبي
أم��س���ية  ف����ي 
بهيجة جمعت األهل 
واالصدق���اء عل���ى 
ضفاف النيل مبدينة 
رأس البر بجمهورية 
مصر العربية، احتفل 
الزراعي  املهن���دس 
رضا س���الم بزفاف 
جنله أحمد املشرف 
مبزارع الكويت على 
اآلنسة هدوء عصام 
ندا، مبروك وبالرفاء 

والبنني.

مطعم وكافيه إيكيا يحتفل بعيد الميالد والسنة الجديدة 
بتقديم الديك الرومي المحمر على الطريقة السويدية

ديوان فهد الجابر جمع الالعبين في جو أسري

احتفى ورثة املرحوم الشيخ جابر األحمد 
بالعبي املنتخب الوطني لكرة القدم وذلك 

مبناسبة فوزهم بلقب »خليجي 20«.
وكانت الفرحة عارمة في ديوان الشيخ فهد 

اجلابر، حيث ساد جو أسري، أوضح تالحم 
أبناء األس����رة الكرمية مع أبنائهم الالعبني 
بحض����ور عدد من أحف����اد املرحوم الراحل 
الش����يخ جابر األحمد، وكان الشيخ صباح 

علي اجلابر األحمد حفيد األمير الراحل يوزع 
ش����كره ومديحه على العبي املنتخب – في 
صورة تعكس حبهم ألبناء الكويت في كل 
املناسبات التي يشرفون فيها بلدهم ويرفعون 

علمهم عاليا في احملاف����ل الدولية، وتبادل 
الشيخ صباح علي اجلابر األحاديث الودية 
مع الالعبني حول هموم الكرة وانتصاراتها 

احلالية والقادمة.

أهدى الكاتب الصحافي واملؤلف الزميل عبداهلل 
عباس بوير نسخة من كتابه »شيخ الدبلوماسية« 
الى رئيس غرفة جت����ارة وصناعة الكويت علي 
ثنيان الغامن، كما قدم له باملناسبة درعا تذكارية 

وسفينة البوم رمز الكويت، وبدوره أشاد الغامن 
باجلهود املبذولة من قبل املؤلف إلجناز هذا الكتاب 
القيم عن صاحب الس����مو األمير الشيخ صباح 

األحمد.

افتتح ماكدونال���دز الكويت فرعه اجلديد 
في منطقة الس���املية وهو الفرع الثالث له في 
املنطقة والواحد والستون في الكويت، وتأتي 
هذه االضافة م���ن ماكدونالدز الكويت لتكمل 
خريطة انتشارها اجلغرافي لتكون أقرب الى 

زبائنها أينما وجدوا.
ولقد عمت أجواء الفرحة حفل االفتتاح الذي 
نظمته الش���ركة وذلك بحضور سفير املرح 
رونالد ماكدونالدز الذي قام بتوزيع الهدايا على 
األطفال وشاركهم العديد من األلعاب الترفيهية 

باالضافة الى فقرة الرسم على الوجوه.
وصرح مدير ادارة التسويق جورج خوام بأنه 
يسعدنا اليوم ان نحتفل مع أطفالنا وزبائننا 
على حد سواء بهذه االضافة اجلديدة الى سلسلة 
مطاعمنا، كما نعدهم بأن هذا املطعم سيكون 

نواة جديدة للمرح والسعادة واخلدمة املمتازة 
التي اعتادوا عليها في جميع مطاعمنا«.

واضاف قائال: »ال شك اننا نحرص دوما على 
ان نقت���رب أكثر وأكثر من زبائننا واختيارنا 
اليوم ان نفتتح مطعمن���ا اجلديد في منطقة 
الساملية ما هو إال جزء من استراتيجيتنا في 
القرب من زبائنن���ا لتقدمي وجباتهم املفضلة 
واملعتادة ضمن أجواء ودية وعائلية. اجلدير 
بالذكر ان لدي ماكدونال���دز الكويت 61 فرعا 
موزعة جغرافيا في ع���دة مناطق من الدولة 
خلدمة العمالء، وتولي الشركة اهتماما فائقا 
بخدمة مجتمعها احمللي من خالل دعم العديد 
من املشاريع االنسانية واالجتماعية والرياضية 
والبيئة، وتلتزم الشركة بتقدمي أجود املنتجات 

في بيئة آمنة ونظيفة وجو مرح.

هل تسعى لتجديد وجتميل منزلك مبجموعة من 
االكسسوارات األنيقة، لكنك محتار أين تذهب أوال؟ 
هل شاهدت أثاثا ملنزلك لكنك وجدته باهظ الثمن 
بالنسبة مليزانيتك؟ ال ترهق نفسك بالبحث طاملا 
أنت على مقربة من أشهر شركات أثاث سويدية في 
العالم تقدم لك إيكيا الكويت تنزيالتها املذهلة لنهاية 

العام التي تشتمل على أكثر من 2000 منتج. 
وتوفر تنزيالت نهاية العام من ايكيا لزبائنها 
فرصة شراء أجود املنتجات بخصومات كبيرة. 
وال يتميز عالم منتجات ايكيا بالتنوع واجلمال 
فحس���ب، بل يوفر للزبائن أنس���ب احللول لكل 

ركن في املنزل، أما املنتجات املشمولة بالتنزيالت 
الكبرى فتضم غرف اجللوس وغرف النوم وحلول 
التخزين واكسس���وارات احلمام وغرف األطفال، 
وأدوات املطبخ واألقمشة والديكورات واالضاءة 

وغيرها الكثير. 
ويقدم معرض ايكيا لزبائنه منتجات حتمل معها 
اجلودة والقيمة معا لتشكل أفضل ما ميكن شراؤه 
بهذه القيمة املادية، ومتنح التنزيالت اجلديدة فرصة 
الشراء التي جعلت األسعار املنخفضة ملنتجات 
ايكيا أقل سعرا لتجعل اختيارك ملا حتب أمرا في 

متناول يديك خالل هذه التنزيالت.

احتفل عبدالقادر س���الم بزفاف ابنته العروسة دالل على الشاب 
بش���ار، وحضر احلفل جمع من االه���ل واالصدقاء ومن بينهم خالد 
احلايك وعائلته الذين حضروا من لبنان خصوصا ملشاركة العروسني 
فرحتهما بهذه املناسبة السعيدة وتقدمي اطيب التهاني والتبريكات 
لهما بحياة سعيدة رافلة بالهناء، ألف مبروك لبشار ودالل وبالرفاء 

والبنني.

علي الغامن يتسلم كتاب »شيخ الديبلوماسية« من عبداهلل عباس بوير

رونالد ماكدونالد يشارك احلضور قطع كيكة احلفل

»إيكيا« األقل سعرا واألكثر جودة

العروسان بشار ودالل عبدالقادر

أكثر من 2000 منتج شملتها تنزيالت »إيكيا«

الشيخ طالل الفهد يصافح احلضور ويبدو الشيخ صباح علي اجلابر في مقدمة مستقبليهالشيخ فهد اجلابر يرحب باحلضور وعلى ميينه الشيخ صباح علي اجلابر

لقطة تذكارية للمشاركني بلقاء »لوياك« التنويري

راوية ابراهيم تقدم »نسم علينا الهوى« جناة الداللي تشرح تفاصيل البرنامج فارعة السقاف تتحدث للمشاركني

ايكيا  يحتفل مطعم وكافيه 
الكوي���ت )ش���ركة احلميضي 
املي���الد  بعي���د  احمل���دودة( 
)الكريسماس( والسنة اجلديدة 
حيث يقدم املطعم طبقا تقليديا 
في هذه املناس���بة وهو الديك 
الرومي احملم���ر واملطهو على 
طريق���ة املطب���خ الس���ويدي، 
وبأسعار احتفالية مناسبة بسعر 

1.500 دينار فقط.
كما يس���تمر مطعم وكافيه 
ايكي���ا في تق���دمي أطباقه التي 
اش���تهرت في الكويت بنكهتها 
ومتيزها وهي أطباق كرات اللحم 
الس���ويدية وفيليه الس���لمون 
املش���وي وذلك بأسعار خاصة 
احتفاال بعيد امليالد )الكريسماس( 
والعام اجلديد، وتتميز تشكيلة 
املأكوالت هنا بتنوع كبير يناسب 
أذواق اجلميع، ويعتبر مطعم 
وكافيه ايكيا املكان الوحيد الذي 
يقدم اختيارات غنية من املطبخ 
السويدي التقليدي والتي تقدم 
بطريقة تعكس الثقافة السويدية 
في الطعام، كما يطلق املطعم في 
كل عام مهرجانات خاصة لتحتفل 
بالذوق املتميز والنكهة الغنية 
ألشهر املطابخ واألطباق العاملية. 

ويلت���زم مطع���م وكافيه ايكيا 
العاملية  بأعلى معايير اجلودة 
فيما يتعلق بالطعام والشراب 
الذي يقدمه، حيث يتم استخدام 
اللحوم احلالل، والقهوة املعتمدة 
UTZ مع االلتزام بأن تكون جميع 
األطعمة محضرة بزيوت خالية 
متاما من الدس���م لتوفر لزوار 
املطعم متعة االستمتاع بالطعم 
مع الفرصة للتحكم في مستوى 
الكولس���ترول لديهم، وزيادة 
على ذلك، ف���إن اإلفطار املميز 

والعروض العائلية اخلاصة التي 
يعدها مطعم وكافيه ايكيا تعتبر 
مثالية ومتميزة بأسعارها التي 
ال تصدق والتي تزيد من اإلقبال 
عليها، هذا باالضافة الى ما يقدمه 
 )IKEA Bistro( بيس���ترو ايكيا
الزبادي املجمد )الفروزون  من 
يوغرت( القليل الدسم بأسعار 
منخفضة لتوفر لزوار املعرض 
أو املطع���م فرصة االس���تمتاع 
بالطعم املنع���ش عند زيارتهم 

الى ايكيا.


