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 اشترك واربح مع 
 سحوبات العيد اليومية 

من 15 – 20 نوفمبر

 أجرى مركز لولو هايبر 
ماركت للتسوق السحب األول 
لعرض «عجلة األحالم» للفوز 
بجوائز لولو هايبر ماركتـ  
القرين، يوم ١١ اجلاري، وذلك 
للفوز بســـيارة شيفروليه 
تاهـــو و١٥ جهاز الب توب 
و١٥ شاشـــة LCD، وقد فاز 
بالسيارة الشيفروليه تاهو 
العطير وفاز  جمال فيصل 
كل مـــن مـــرمي عبداحلميد 
عبدالرحمن، عقيل املطوع، 
بدر حســـن احمـــد، آر.بي. 
سيلفا، ليال مشعل مناحي، 
نافشـــاب بي بي، ليوجور، 
لطيفـــة فـــردوس حمـــد 
الدوسري، امل بسام داوود، 
شافي مطلق شافي، مشعل 
عبداهللا مرزوق، ام اتش ام 
فازال، ام دي مرشد عالم، عماد 
عبدالعزيـــز الغنامي، محمد 
شفيق، بجهاز الب توب، كما 
فاز كل من وليد رباح رشيد، 
سوبنيس شامني، محمد سيد 
عبدالعليـــم، اس ايه خان، 
هنادي يعقوب دويســـان، 
ســـي جينغـــاداران، مهاب 
تامر سمير، احمد اليبمهيم، 
عبداهللا حسن يوسف، محمد 
كي. علي، نورمينا انوك، حمد 
عبداهللا املطيري، بساناي، 
ماجدة حبيـــب علي، علي 
 LCD يوسف علي، بشاشة

 .٣٢ Ikon

 أكد فريق العمــــل في منتجع 
صحارى كويــــت جاهزية جميع 
مرافــــق املنتجــــع طبقــــا ملعايير 
التشغيل القياسية لتقدمي املستوى 
الڤيالت  الالئق للضيوف ونزالء 
الفخمة والشــــاليهات املطلة على 
املسطحات العشبية ملالعب الغولف 
مبا يكفــــل اخلصوصية والراحة 
واالستجمام أثناء قضائهم لعطلة 
املنتجع واســــتمتاعهم  العيد في 
بالتسهيالت املتوافرة مبراكز اللياقة 
البدنية واملسابح املكشوفة واملغطاة 
وحمامات الساونا والبخار ومالعب 
التنــــس واالســــكواش، كما تقدم 
املطاعم أشــــهى املأكوالت العاملية 
التي  والشرق أوسطية واحمللية 

أعدها طاقم من الطهاة املهرة. 

 «صحارى» أتم استعداداته الستقبال عيد األضحى

 عيد األضحى أحلى في «كراون بالزا»

 يطل علينا عيد األضحى املبارك باخلير والبهجة والسرور وفي 
كل عام من هذا الوقت تستقطب الكويت العديد من الزوار خاصة 
من دول اخلليج وباقي الدول العربية ليستمتعوا بأجمل األوقات 

بصحبة األهل واألقارب واألصحاب في الكويت اجلميلة.
  واستعدادا لذلك أقام فندق «كراون بالزا الكويت» العديد من 
جديد األنشطة الرائعة والعروض الهائلة، مثال قام بعمل عرض 
٣٩ دينارا على الغرفة بالليلة والذي القى الكثير من االقبال من 
أهل الكويت وزوارها هذا باالضافة الى خدمات مميزة ألصحاب 
الذوق الرفيع منها حرية استخدام الصاالت الرياضية املجهزة 
بأحدث أجهزة الرشاقة العاملية واالستمتاع برياضة السباحة 
في ديكور جذاب مميز الى جانب غرف اجلاكوزي والســـاونا 
لكل من يبحث عن االســـترخاء والهـــدوء بعيدا عن جو العمل 

والروتني اليومي.
  هذا وقد خصصنا لعمالئنا خدمة االنترنت الســـريعة حتى 
يتمكنـــوا من التواصل مع من يريدون، ايضا الى جانب خدمة 

املصبغة ومواقف السيارات املخصصة فقط لزوار الفندق.
  وللعائالت بشـــكل خـــاص أولينا اهتماما فريـــدا باألطفال 
ليستمتعوا بعاملهم اخلاص بعيدا عن الكبار في نادي الصغار 

املجهز بكامل األنشطة الترفيهية منها والتعليمية.
  أمـــا اذا أردنا ان نتكلم عن عالـــم املطاعم املوجود في فندق 
«كراون بالزا الكويت» فيوجد لدينا بوفيه مطعم األحمدي العاملي 
مـــن كل انحاء العالم وفيه نختار لـــك افضل باقة من االطباق 
املطبوخة بخبرة أمهر الطهاة مقدمة لك في بوفيه عاملي لنجمع 
في طاولة واحدة جميع األذواق، ومطعم ريب آيـ  ستيك هاوس 
لعشاق الستيك الذي يقدم شرائح اللحم املشوية على الطريقة 
األميركية األصلية في ظل ديكور خاص يأخذك الى بالد الغرب 
األميركي، وإذا اشـــتقت الى لبنان مـــا الك اال مطعم ايام زمان، 
ومـــازات ايام زمان ورائحة األكل الطيـــب القادم اليك من قلب 
الوادي، وبعدها لتعيش تفاصيل الطبخ الصحي وابداعات املطبخ 
اليابانـــي فنحن منلك أكبر صرح للحضارة اليابانية بالكويت 
مطعم ســـاكورا الياباني، ومن اليابان الى ايطاليا حيث عندما 
يصبح طهو الطعام فنا فعنـــوان هذا الفن هو مطعم فياجيو 
االيطالي، فيه يرسم افضل الطهاة االيطاليني اروع الصور في 
طبقك اخلاص، ومع مغامرة فريدة على باخرة مطعم النوخذة 
وعبق البحر لنأخذك في عرض حي لألسماك الى جانب بوفيه 
فاخر مفتوح جلميع املأكوالت البحرية ومنها الى حلظات مميزة 
مـــن عصور الفرس وأنت في حضرة ملوك الطبخ االيراني في 

ضيافتنا في مطعم شابستان االيراني.
  كل هذا لعيد مميز وأحلى دائما معنا كما عودناكم فقط في 
فندق «كراون بالزا الكويـــت» ونتمنى للجميع ان يعيده اهللا 

علينا وعليكم باخلير واليمن والبركات. 

 جمع من احلضور يتابعون إعالن أسماء الفائزين

 مندوب وزارة التجارة يتابع عملية السحب

 مطاعم «كراون بالزا» ملتقى العائالت في العيد

 االستمتاع مبمارسة رياضة الغولف 

 مطاعم تطل على مالعب الغولف

 «لولو هايبر ماركت ـ القرين» يعلن الفائزين بـ «عجلة األحالم»

 طالل السعد 

 سالمات 
  يا طالل

 عاد بحمـــد اهللا تعالى الى 
أرض الوطن «طالل خالد فرج 
السعد» بعد رحلة عالج اجرى 
خاللها عملية جراحية تكللت 

بالنجاح.
  احلمد هللا على السالمة يا 

طالل.


