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 ناصر الزمانان متوسطا سالم الزمانان والزميل نافع الظفيري وسعود الزمانان وسعود مفرح

 الشيخ فهد سالم العلي متوسطا احلضور في لقطة تذكارية  الشيخ فهد سالم العلي وناصر سعود ناصر الزمانان

 الشيخ فهد سالم العلي  الزميل نافع الظفيري مع ناصر الزمانان وجنله منصور الزمانان

 ناصر الزمانان وجنله سعود يرحبان بالشيخ فهد السالم ناصر الزمانان مصافحا الشيخ فهد سالم العلي عند وصوله

 الزمانان يولم على شرف فهد السالم
ناصر   اقــــام 
الزمانان  سعود 
حفل اســــتقبال 
في ديوانه على 
الشيخ  شــــرف 
العلي  فهد سالم 
مبناسبة عودته 
ساملا بعد تعرضه 
الغادر.  للحادث 
وحضــــر احلفل 
جمع مــــن االهل 

واالصدقاء.

 «مطاعمنا في بيتك».. خدمة «كراون بالزا» الجديدة

 تشكيلة متميزة من «أنوتا ـ ANOTAH» للخريف والشتاء

االرز تأتي الى بيتك املقبالت 
البـــاردة والســـاخنة بطعم 
لبناني مميز في «أيام زمان» 
وحملبي السوشي هم على موعد 
مع خدمـــة يابانية مقدمة من 
«ساكورا» في بيتهم، وأخيرا 
شرائح الستيك من «ريب آي» 
بنكهة عجيبة من غرب أميركا، 
هذه اخلدمـــة تقدم في بيتكم 
بالتعاون بني أكفأ الطهاة مع 
خدمة راقية على أعلى مستوى 
بالتأكيد ليلة مميزة  ستكون 

بصحبة األصدقاء.
  «كراون بالزا» يجمع شمل 
األحبة واألصدقاء في جلسات 
العمل، أو باملناسبات اخلاصة 
كاالحتفال بأعياد امليالد، فهو 
بالتأكيد سيهتم بأدق التفاصيل 
التي جتعل من ضيوفك سعداء، 
مع تقدمي خدمة راقية مجتمعة 
تكونت عبر مرور الوقت، ما 
عليك اآلن سوى االسترخاء في 
املقدمة  بيتك ومتتع باخلدمة 
وهي «مطاعم كـــراون بالزا.. 

اآلن في بيتك».
 

متطلبات األنثى واالستجابة الى 
رغبتها في التألق والتميز من خالل 
منحها الشعور بالثقة في النفس 

والتفرد واالستثنائية. 

«شبستان» ومن حضارة ايطاليا 
ستستمتع بباستا وبيتزا لذيذة 
مقدمة لك من «فياجيو»، ومع 
األصالـــة العربية مـــن جبال 

ملوسم خريف/ شتاء ٢٠١٠ جميعها 
وفق أسلوب مبتكر متطور يضع 
أحالم الفتاة الشابة واملرأة في املقام 
األول، وتهدف التشكيلة الى محاكاة 

الروبيان  أم  أحضرنا لبيتـــك 
والهامور من مطعم «النوخذة» 
ومن بالط ملوك فارس تأتيك 
عراقة الضيافة الفارســـية من 

أن حتقق كل ما تطمح اليه املرأة 
العصريــــة من أناقة وما حتلم به 

من متيز.
  كما مت تصميم التشكيلة اجلديدة 

 بعد احتالل مطاعم كراون 
بالزا مكانـــة مرموقة بني أهل 
الكويت، قررت اإلدارة اخلروج 
عن املألوف بالذهاب الى منازل 
العمالء وتقـــدمي اخلدمة في 
بيوتهم، نحن في كراون بالزا 
نسعى دائما إلرضاء عمالئنا 
ونؤمن لهم الراحة في بيوتهم 
مع خدمـــة مطاعمنا اآلن في 
أكثر،  بيتك نقرب املســـافات 
ان مفهـــوم مطاعمنا في بيتك 
الزبائن فرصة  طور ليمنـــح 
لتجربة أجـــواء املطعم وهم 
مرتاحون في بيوتهم وســـط 
عائالتهم وأصدقائهم، باإلضافة 
الى التمتع باملأكوالت الشهية 
الطازجة مقدمة مع خدمة راقية 

املستوى. 
الى  الشـــرق    من أقصـــى 
أقصى الغرب جتد نفسك أمام 
تشـــكيلة رائعة من األصناف 
اللذيذة معروضـــة في بيتك 
لتختار منها ما هو محبب لك 
وألصدقائك، فمن ثروات البحر 
الطازجة اآلتية من أعماق البحار 

 انطالقا من عشقها لعالم األزياء 
وولعها مبهنة التصميم، جنحت 
 «ANOTAH عالمة األزياء «أنوتا ـ
في حتقيق شهرة كبيرة واحتالل 
مكانــــة مرموقة كإحــــدى كبرى 
عالمات األزياء الرائدة في العالم، 
وقد عــــززت العالمة من متيزها 
للتوسع واالنتشار بفضل أزيائها 
التي اتسمت دوما باألناقة واجلرأة 

االستثنائية.
  وتزهو تشكيلة موسم خريف/ 
شــــتاء ٢٠١٠ مبا تقدمه من أزياء 
للفتاة الشابة واملرأة تعد مزيجا 
فريدا من الفخامة والرقي واألناقة 

في آن واحد.
  وتعتمد تشكيلة هذا املوسم 
باقة متنوعة من أجود اخلامات 
تشمل الصوف واجلاكار والقطن 
احلريري املزدانة جميعا برسومات 
املــــرأة لتعبر  تعكس مشــــاعر 
عن خصوصيتها وشــــخصيتها 
بوضــــوح، كما تســــعى عالمة 
األزياء «أنوتا ـ ANOTAH» جريا 
على عادتها ومن خالل مجموعة 
هذا املوسم التي تواكب توجهات 
األزياء العامليــــة وخطوطها الى 

  (سعود سالم)  ناصر الزمانان والزميل نافع الظفيري في استقبال الشيخ فهد سالم العلي

 ميرنا حمادة ودارين اخلطيب خالل املؤمتر هند العود قريبا في االسواق من «وهران» 

 «وهران» تطلق عطر «هند العود» قريبًا في األسواق

 «عبق البخور» من إبداعات «أمل الكويت» في مقدمة العطور الشتوية
 «عبق البخور» عطر ابتكرته أيدي خبراء «أمل 
الكويت» املشــــهود لهم بالتميز والعراقة في خلط 
العطور لتتناسب مع أذواق عمالء الشركة ومحبيها 
لتتواصل ســــيمفونية اإلبداع مــــع كل قطرة عطر 
وتعزف أحلانا رائعة على أوتار املشــــاعر وتنفرد 
باألصالة العريقة من شــــركة هي موطن العطور 
والبخور من «أمل الكويت». ويأتي عطر عبق البخور 
في مقدمة العطور الشــــتوية الرائعة والتي تتميز 
برائحة قوية أخاذة تضفي على مستخدميها غموض 
وسحر أساطير الشرق الدافئة. عبق البخور عطر 
تعشقه الروح ويداعب األحاسيس بنعومة ورقة 
الشتاء الرائع ليحلق مبستخدميه بعيدا في زرقة 
الســــماء الصافية بقارورة عطر تتناغم مع محبي 
العطور الشرقية النادرة من «أمل الكويت» بتركيبة 

فريدة من نوعها. 

 ندى أبو نصر
  عقدت شــــركة وهران مؤمترا صحافيا في فنــــدق املارينا للتعريف 
بعطر هند العود واخللطات اجلديدة التي ســــتطرح في الكويت في ٢ 

نوفمبر في ارض املعارض.
  حضر املؤمتر نائب مدير شركة وهران عبدالعزيز ابو شنب وصاحب 
عطر هند العود من االمارات محمد هالل ومدير التســــويق في املنطقة 
محمد ش`حادة وحشــــد من االعالميني. رحب خالل املؤمتر محمد هالل 
صاحب ومخترع عطر هند العود بجميع احلضور وشكر شركة وهران 

على استضافته وعلى اختيارها االفضل دائما لزبائنها.
  من جهته قال محمد شــــحادة ان فكرة عطر هند العود اتت من حب 

محمد هالل للعطور وهذا ما جعله يغير عمله الى مخترع عطور.
  وشكر شركة وهران التاحة الفرصة لوجود دهن العود في الكويت 
وليكون متاحا امام اجلميع، وزاد ان عطر هند العود يعكس شخصية 
الزبون وباالخص املواطن العربي. بدوره قال عبدالعزيز ابو شــــنب ان 
العطر ســــيتم طرحه في االسواق قريبا في مراكز محددة باالضافة الى 
خلطات جديدة اخرى. واشار الى انها اول جتربة لشركة وهران مع العطور 

الشرقية وهذا يأتي حرصا من الشركة على تلبية جميع االذواق.
 

  (كرم ذياب)  محمد شحادة وعماد ابو شنب ومحمد هالل وعبدالعزيز ابو شنب

 يتقدم النائب مخلد العازمي باالعتذار 
عن عدم استقبال رواد ديوانه يوم االحد 
املقبل، وذلك لسفره خارج البالد ضمن وفد 
رســـمي من مجلس االمة حلضور املؤمتر 
التنسيقي الثاني للجنة الشؤون االجتماعية 
البرملان  والثقافية واملرأة والشـــباب في 

العربي املنعقد بالقاهرة. 

مخلد العازمي يعتذر لرواد ديوانيته


