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الشيخة فريحة األحمد تقطع كيكة احلفل

الشيخة فريحة األحمد تتوسط عددا من عضوات جلنة املرأة الدولية

لقطة تذكارية للحربان مع الشيخ خليفة العلي والشيخ أحمد جابر العبداهلل والشيخة نعيمة األحمد وعشائر اجلوالة

العروسان محمد احلداد ودعاء شفيق

حرم السفير املصري مع عدد من املدعوات ريناتو موريتو مرحبا بالشيخة فريحة األحمدالشيخة فريحة األحمد مع يوسف األسمر وريناتو موريتو وياسمني عادل

حسام السندروسي وهاجر عبداملعبود

فريحة األحمد وعضوات لجنة المرأة الدولية 
يحتفلن بـ »الريجنسي«

احتفل فندق الريجنسي بحضور الشيخة فريحة 
االحمد رئيسة اجلمعية الكويتية لالسرة املثالية 
ورئيسة نادي الفتاة مع عضوات جلنة املرأة الدولية 
بذكرى العيد الوطني الـ 50 وعيد التحرير الـ 20 
للكويت، ومبرور 5 ســـنوات على تولي صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح األحمد مقاليد احلكم، 
كان االحتفال باستراحة السيدات اجلديدة والتي 
أثنت عليها املدعوات ملا تتمتع به من منظر خالب 

وخصوصية فريدة من نوعها.
ومت اســـتقبال الضيفات بردهة الليوان، حيث 
رحب بهن مدير عام الفندق ريناتو موريتو، ويوسف 
االسمر مدير ادارة املبيعات والتسويق، وياسمني 

عادل مديرة العالقات العامة، وقد أعربن جميعا عن 
ســـعادتهن للمشاركة في االحتفال بذكرى االعياد 
الوطنيـــة، متمنيات للكويـــت وأهلها دوام الفرح 

ومزيدا من األمن واألمان.
انتقلت الضيفات ليســـتمتعن بوجبة  بعدها 
إفطار غنية ضمت تشـــكيلة منوعة من املأكوالت 
الشـــهية، ومن ثم مت قطع كيكـــة االحتفال والتي 

أثارت إعجابهن وثناءهن.
اجلدير بالذكـــر انبهار املدعوات بأناقة الفندق 
وفخامته بعد أن جتولن في كل أرجائه مشيرات الى 
ان الريجنسي يعد واجهة حضارية مشرفة وقيمة 

بارزة على الصعيدين العملي والترفيهي.

عشائر الجوالة في »الشباب والرياضة« تستقبل الحربان
عرفانـــا باجلميـــل 
واميانا بالدور احليوي 
الذي قام به شيخ املعلقني 
الرياضيني خالد احلربان 
وبتعليمـــات من نائب 
املديـــر العام لشـــؤون 
االنشـــاءات والصيانة 
عصـــام جعفـــر ونائب 
املديـــر العام لشـــؤون 
الشباب جاسم يعقوب، 
الهيئة  قامـــت جوالـــة 
العامة للشباب والرياضة 
باستقبال شيخ املعلقني 
خالد احلربان في مطار 
الكويت الدولي وقدمت له 
باقة من الزهور ابتهاجا 
بعودتـــه مـــن اخلارج 
ان مـــّن اهلل عليه  بعد 
بالشفاء، وكان جلوالة 
الهيئة دورها في عملية 
والتنظيم  االســـتقبال 
مما كان له األثر الطيب 
في نفوس املســـتقبلني 
متمنني له دوام الصحة 

والعافية.

مطعم وكافيه إيكيا الكويت يفتتح 
ركن الزبادي المجمد »الفروزن يوغرت«

»Possession« دار بياجيه تصّرح عن الحب مع مجموعة
نظرة، ملسة، همسة.. فيتوقف 
الزمن. همسة لطيفة وأحاسيس 
رقيقة جتعل شـــغفهم يتساقط 
قطراٍت قطرات. فتقّدم الساعات 
واملجوهـــرات فـــي مجموعـــة 
Possession من بياجيه شـــهادة 
رائعة على اللحظة الفريدة التي 

تتألأل فيها تعابير احلب بفرح.
كلمة Possession محفورة بدّقة 
على دائرة من الذهب، ويتحّول 
احلب الى شعور ملتهب، كما ان 
القالدة تتألق الى ما ال نهاية مع 
سلســـلة تتألق بالذهب الزهري 
حتت تفّرس طرفة العني ملاســـة 
وحيدة، هي الشاهد اخلالد على 

دّوامة أحاسيس احلب.
خامت من الذهب األبيض يضيئه 
صف من املاســـات التي تتوهج 
بنار الوعد املقّدس، وعلى املعصم، 
يرقد سوار مع حلقتني متحابكتني 
بلطف على اجللد مثل طلسم يجلب 

سعادة تتدفق دون حدود.
لقد آن األوان لإلعالن عن احلب 
مع ساعة Possession التي ال تقاوم 
تبتدع من جديد لعبة اجلاذبية، 
التي تنبض علـــى إيقاع إطارها 

الدّوار املرّصع مباسات ملاعة.
وتدفـــع رقصة الـــدوران في 
جريانها السحر العذب لألحاسيس 
الرقيقة التـــي مت البوح بها في 

النهاية.

يقدم مطعم وكافيه 
ايكيـــا الكويـــت حاليا 
الزبادي املجمد »الفروزن 
يوغرت« ضمن عرض 
توفيـــري جديد تقدمه 
ايكيا الكويت لزبائنها، 
الفروزن  وميكن حملبي 
يوغـــرت االختيار من 
تنوع كبير في النكهات 
واإلضافات وذلك بأسعار 
خاصـــة، ليعكس هذا 
العـــرض مـــرة اخرى 
اهتمـــام ايكيـــا بتقدمي 
افضـــل توفير ســـواء 
لزبائنها او لرواد مطعم 

وكافيه ايكيا.
وكان ركن الفروزن يوغرت قد مت افتتاحه في 
بيســـترو ايكيا خالل ديسمبر املاضي، وشهد منذ 
ذلك الوقت إقباال طيبا ومتزايدا جعل ايكيا تفتتح 

ركنا ثانيا له في مطعم وكافيه ايكيا.
ويتميـــز الفروزن يوغرت في ايكيا بتنوع في 
قطع الفواكه املضافة له حسب االختيار كالفراولة، 
املوز، الكيوي، وكذلك رقائق الشوكوالته، اضافة الى 

أصناف الشراب احمللى 
التي تضيف طعما مميزا 
للفروزن يوغرت مثل 
الباشن  التوت،  شراب 
فـــروت، املاجنو، جوز 
العسل وغيرها.  الهند، 
وتتميز الفروزن يوغرت 
بأنها قليلة الدسم وتقدم 
بأسعار خاصة جدا تبدأ 
مـــن 500 وحتـــى 750 

فلسا.
ويحافـــظ مطعـــم 
وكافيـــه ايكيـــا علـــى 
اعلـــى املعايير العاملية 
للجودة سواء في طريقة 
التحضير او في اخلدمة وذلك انطالقا من اهتمام 
ايكيا بأن توفر لزبائنها استراحة خاصة عند زيارتهم 
ملعرض ايكيا، لكي يستمتعوا مبذاق الفروزن يوغرت 
املنعش، والقليل الدسم بأقل األسعار وفي جو يوفر 
لهم الراحة والرضا. ويعكس مطعم وكافيه ايكيا 
فلســـفة العمل في ايكيا من حيث احلرص الدائم 
على توفير اجلودة األعلى بأسعار منخفضة توفر 

للزوار أفضل مذاق بأنسب قيمة.

حسام وهاجر
 احتفال 

بخطوبتهما
حســـام  احتفـــل 
بإعالن  السندروسي 
خطوبته على اآلنسة 
هاجـــر عبداملعبـــود 
وســـط فرحـــة االهل 
الذيـــن  واالصدقـــاء 
فرحتهما  شاركوهما 
ومتنوا لهما السعادة، 
العروس  كما تلقـــت 
هاجـــر التهنئـــة من 
شقيقتها الزميلة حنان 
عبداملعبود وعائلتها، 
ألف مبـــروك وعقبال 

الفرحة الكبرى.

محمد ودعاء احتفال بزفافهما

احتفل احملاسب باملركز االوروبي للدعاية واالعالن محمد احلداد 
بزفافه الى اآلنسة دعاء شفيق في القاعة املاسية مبدينة املنصورة، 
وتلقى التهنئة من حمدي ابوالسادات وعصام سهل وعدد من االهل 
واالصدقـــاء الذين متنوا لهما حياة ســـعيدة، ألف مبروك وبالرفاء 

والبنني.


