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يعاود الزميل جمال السويفان 24
الكاتب الصحافي وعضو مجلس 
إدارة جمعي����ة املعلمني الكويتية 
استقبال رواد ديوانه بعد صالة 
العشاء من كل يوم سبت وذلك مبقر 
ديوانه الكائن في ضاحية عبداهلل 

املبارك ق5 � ش501 � م106.

ديوانية السويفان كل سبت

السحب المميز لليالي النخيل الرمضانية في »شاطئ النخيل« »وهران« تطلق عطرها الجديد من »7 لويڤي«

ندى أبونصر
عقدت شركة وهران التجارية 
مؤمترا صحافيا في فندق راديسون 
ساس إلطالق عطرها الرجالي »7 
لويڤي« )سياتيه( بحضور املدير 
اإلقليمي للشرق األوسط وأفريقيا 
منير العماري ومدير التطوير في 
شركة وهران التجارية عبدالعزيز 
أبوش����نب واملدير التنفيذي عماد 
أبوشنب ومدير ماركة نادر العجوز 
وصاحب شركة وهران التجارية 
نعيم أبوش����نب وحش����د من أهل 

الصحافة واإلعالم.
وصرح مني����ر العماري خالل 
املؤمت����ر انه وق����ع االختيار على 
اسم »7 لويڤي« ملنح هذا االبتكار 
عنوانه اخلاص جتسيدا للفلسفة 
التي تطبع العطر، وانتقلت شركة 
لويڤي الى صناعة العطورات بعد 
تاريخها الطويل مع صناعة اجللود 
الفخمة وترتكز الفلسفة على الرقم 
7 الذي ميث����ل التباين والتناقض 

في آن واحد.
وأشار الى ان الرقم 7 غير قابل 
للتجزئة وهذا مصدر عيبه، كما انه 
مثالي في الوقت نفسه اذ يشكل 
مجموع رقمني احدهما مفرد واآلخر 
زوجي كذلك يشكل هذا الرقم وحدة 
القياس التي تفسر العالم، حيث 
ان 7 أيام في االسبوع و7 عجائب 
في العالم و7 ألوان في قوس قزح 
و7 خطايا وفضائل أساس����ية و7 

أنيقة محفورة باألحرف التي تشكل 
كلمة »لويڤي« )Loewe( باإلضافة 
الى ذلك فإن اجلزء الس����فلي من 
القارورة مصنوع من الزجاج مع 

ملسة زرقاء المعة.
وأوضح أن علب����ة التوضيب 
التي تغلف هذا االبتكار الرائع تقدم 
بطريقة بس����يطة ومرتبة تعكس 
فخامة املس����تحضر ونوعيته في 
الوقت نفس����ه باإلضافة إلى غنى 
املواد املستعملة والتي تتألف من 
5 طبقات للزينة مؤلفة من قاعدة 
بيضاء مع ألوان األزرق واألسود 
واألحمر كما تتضمن العلبة الشعار 
الفضي على اجلانب السفلي وأحرف 

»لويڤي« عند ناحية اإلقفال.

ينفك يعيد ابتكار حياته اليومية، 
كما انه رجل ال ميتث����ل للتقاليد 
ولكنه صبور كالس����يكي ومتمرد 

وحذر لكنه ذو شجاعة.
وأش����ار الى أن قيمة عطر »7 
لويڤي« )Loewe 7( تنعكس على 
قارورته املميزة ألن تصميمها مت 
عبر اجلمع بني غنى مواد العطر 
ورجولته����ا ونتيج����ة املزيج في 
قارورة حصرية مفعمة بالرجولة 
والعصرية والديناميكية واألصالة 
وميثل الل����ون األزرق احلاد لون 
الط����اووس الالم����ع بالزرقة احد 
األلوان األكثر استعماال في تصميم 
ازياء مصارعي الثيران، اما غالف 
املضخة فيتميز بلمس����ة معدنية 

تقليدي لكنه عصري.
ومن جانبه، أكد مدير التسويق 
مانويل ان عطر »7 لويڤي« يجسد 
رهان����ا يحمل حس����ن مخاطرة اذ 
انه بعيد كل البعد عن التركيبات 

العطرية التقليدية.
وتتضمن هذه اخلالصة املميزة 
التي ال تضاه����ى 7 مكونات فقط 
بفضل عملية تصنيعها العصرية 
واملعقدة والدقيقة املتسمة بطابع 
غي����ر مألوف في مج����ال صناعة 

العطور الراقية.
وميث����ل كل من املكونات قيمة 
من القي����م التي يعرف بها العطر 
والتي تصف براعة وأناقة الرجل 
الذي يبقى أمينا جلذوره ولكنه ال 

بحار.
وأشار الى ان عطر »7 لويڤي« 
ميكن تعريفه من خالل مفهومني 
متناقض����ني فمن جه����ة يظهر لنا 
ال����ذي يعرف  الرج����ل العصري 
كيف يتكيف مع متطلبات احلياة 
اليومية ومع م����رور الوقت، كما 
انه عن����وان االخ����الص جلذوره 
الثيران أحد  ويتمثل في مصارع 
أب����رز رموز اس����بانيا التقليدية، 
كم����ا ان هذه الش����خصية جتمع 
الذكورية  الرجولة والسمات  بني 
واالمياءات احلساسة حيث ميكن 
تبني شيء من االنوثة املرهفة اما 
النتيجة فتتمثل في عالم رجولي 
مفعم بالطقوس األنثوية ورجل 

ابتدائية سبيكة العنجري استقبلت براعمها

ندى أبونصر
اختتم فندق ومنتجع ش���اطئ النخيل ليالي 
النخيل الرمضانية التي شهدت إقباال كبيرا من قبل 
رواد ضيوفه وعمالئه الكرام من خالل السحب املميز 
الذي أقيم على ساعات فاخرة سويسرية الصنع 
بإطار من الذهب الوردي، األبيض أو األصفر املرصع 
باألملاس، وعقد من اللؤلؤ والذهب األصفر مقدمة 
من »الزغيب للمجوهرات« باإلضافة إلى جوائز 
أخرى قيمة مقدمة من قبل »الوطنية لالتصاالت«، 
ش���بكة اخلليج لالتصاالت، »اإلسباس العاملية« 

وشركة ناصر محمد الهاجري.

هذا وانتهز املدير العام ربيع الس���خن وطاقم 
إدارة الفندق هذه املناسبة للترحيب بالضيوف 
الكرام من وزارة التجارة وممثلي الصحافة واإلعالم 
حيث قدم جزيل الشكر واالمتنان جلهود وزارة 
التجارة البناءة وللرعاة الرسميني من تلفزيون 
الراي، الوطنية لالتصاالت، شركة بيبسي، سيباميد، 
الزغيب للمجوهرات، شبكة اخلليج لالتصاالت، 
اإلسباس العاملية وشركة ناصر محمد الهاجري، 
على االثر اجلميل الذي خلفوه وراءهم خالل ليالي 
النخيل الرمضانية، مهنئا بعد ذلك الرابحني في 

هذا السحب الكبير واملميز.

استقبلت مدرسة سبيكة العنجري االبتدائية � 
بنات في منطقة مبارك الكبير التعليمية تلميذات 
الصف األول االبتدائي، وأشرفت مديرة املدرسة 
حصة الزعبي على اإلعداد الس���تقبال الطالبات 
مع معلمات املدرسة لترغيبهن ولتكون املدرسة 

بيئة جاذبة ومحببة حيث شاركت الشخصيات 
الكارتونية في إدخال البهجة الى قلوب البنات، 
وحتدثت الزعبي ومعلمات املدرسة الى الطالبات 
وكان���ت االبتس���امة عنوان لقاء ادارة املدرس���ة 

ببناتها.

روال قاسم تعلن اسم أحد الفائزين

مديرة املدرسة حصة الزعبي مع براعم املدرسة

جانب من استقبال مديرة ومعلمات مدرسة سبيكة العنجري لتلميذات األول االبتدائيفقرة شعبية

الشخصيات الكارتونية شاركت في استقبال التلميذات استمتاع احلضور بالفقرات الترفيهية لعب وترفيه

ربيع السخن

عطر »7 لويڤي« مانويل يعرض جتربة العطر اجلديد »7 لويڤي« للحضور

منير العماري وعماد ابوشنب وعبدالعزيز ابوشنب ومانويل أثناء املؤمتر الصحافي

ليزيل اسبانيا وروال قاسم وسهيل مكة وزهير عبداخلالق

الزميل فريد سلوم وعماد ابوشنب مع عدد من مديري التسويق واإلعالن 

الشعب الترفيهي ومرح الند
 وقرية 99 سليل الجهراء عايدت زوارها

أعلن حامد بريك مدير إدارة العمليات واألنش���طة في منتزهات 
)الش���عب الترفيهي مرح الند )الكويت( � قرية 99 سليل اجلهراء(، 
ان املنتزهات اس���تقبلت زوارها خالل عطلة عيد الفطر املبارك من 

الساعة الواحدة ظهرا وحتى الواحدة صباحا.
واضاف البريك ان ادارة املنتزهات سعت الى ان تكون هناك العديد 
من الفقرات املتنوعة والش���يقة التي اضافت جوا من املرح واملتعة 
لالطفال والكبار. ومن ضمن هذه الفقرات فرق لألطفال مبش���اركة 
الشخصيات الكرتونية وفرق شعبية وشرقية مبصاحبة نخبة من 
الفنانني باالضافة الى البرامج الترفيهية املتنوعة واجلوائز القيمة 
والعديد من املفاجآت، كما كانت هناك ايضا عروض شيقة طوال ايام 
العيد وكانت تذكرة الدخول مجانية للعائالت من الساعة الواحدة ظهرا 
حتى الساعة الرابعة عصرا. ومتنى البريك ان يكون زوار املنتزهات 

الترفيهية ومحبوها قد امضوا اسعد واطيب االوقات.

العامة  الهيئة  يس����تحق مس����ؤول 
للمعلوم����ات املدنية في مركز احلكومة 
مبنطقة جابر العلي صادق الزيدي كل 
تقدير لتفانيه في عمله وحلسن استقبال 
املراجعني ومتابعة شؤونهم مع زمالئه 
الذين ال يدخرون جهدا في إجناز واجباتهم 

على أحسن وجه. عساكم عالقوة.

جهود مشكورة للزيدي

)متين غوزال(نادر العجوز في استقبال الضيوف


