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»شو إكسبريس« تطرح تشكيلة جديدة
 في شهر رمضان

اننا نعمل دائما  وأضاف: 
من أجل خدمة أهالي املنطقة 
الكرام ونستقبل مقترحاتهم 
أو أي مالحظات أو ش���كاوى 
عن طري���ق واتس���اب رقم 
96964448 أو ع���ن طري���ق 
صندوق االقتراحات والشكاوى 
بالسوق املركزي، مؤكدا أننا 
نهتم بكل ما يقدم الينا خلدمة 

وتقدم اجلمعية.
إننا لدينا  العازمي:  وقال 
املزيد من العمل لتقدمي أفضل 
اخلدمات ألهالي املنطقة الكرام 

في االيام املقبلة.

بعد تسلمه بحكم احملكمة

العازمي: جتهيز فرع »اخلضار«
 في »تعاونية جابر العلي« بأسلوب حديث

ق���ال رئيس مجلس إدارة 
العلي  جمعية ضاحية جابر 
العازمي  التعاونية د.مبارك 
انه مت تس���لم فرع اخلضار 
بالسوق املركزي بحكم محكمة 
وإدارته إدارة مباشرة من قبل 
اجلمعية، وق���د مت جتهيزه 
وترتيب���ه بأس���لوب حديث 
يتواكب مع تطوير الس���وق 
املرك���زي ومت تنزيل جميع 
البضاعة الطازجة ومن أجود 
األنواع، وسيكون فيه مهرجان 
تخفيض األسعار يوم االثنني 

د.مبارك العازميمن كل أسبوع.

الوق���ت ذات���ه مصنوعة من 
أقمشة صيفية ومواد خفيفة 
الوزن وجلد طري س���تنال 
إعجابك بكل تأكيد. بدءا من 
األحذية غير الرسمية املصممة 
بأسلوب مرح ورياضي، إنها 
أنيقة وبسيطة بألوان حيوية 
وأمناط مستوحاة من أحدث 
خط���وط املوض���ة، وحت���ى 
الكالسيكية بألوان  الصنادل 
إلى  حيادية وملسة عصرية، 
األحذية الرسمية األنيقة، كل 
هذه األسباب تدفعك القتناء 
زوج أو زوج���ني من األحذية 
إنها  الرائعة لهذه التشكيلة. 
حتما احلل األمثل الرتداء حذاء 

يتالءم مع أجواء املوسم.
الصغيرات  ولألمي���رات 
تق���دم »ش���و اكس���بريس« 
ب���روح  تش���كيلة مفعم���ة 
االحتفال مزينة باملجوهرات 
واملعادن، وخيوط وزركشة 
من الساتان واملواد املتنوعة 
لتناسب أقدامهن. وأما بالنسبة 
للصبيان فقد جددت العالمة 
الصن���ادل التقليدية األفضل 
مبيعا لديها، وأضافت أحذية 
أنيقة غير رسمية تناسب كل 
التشكيلة  ولد. وتغلب على 

التصاميم العصرية املواكبة 
ألحدث صيحات املوضة، مع 
أخذ طبيع���ة الصغار احملبة 
للمرح بعني االعتبار، وجتمع 
»شو اكسبريس« بني هذين 
العنصري���ن مقدمة تصاميم 

أساسية لكل طفل.
متتع���ي باطاللة جتس���د 
اش���راقة موس���م األعياد مع 
الراين  إضافات من أحج���ار 
ومواد براق���ة وأنيقة تزين 
تشكيلة واسعة من حقائب اليد 
والظهر، واحلقائب ذات اليد 
الطويلة، الرسمية واحلقائب 
اخلاصة بالسهرات التي تتميز 
بأناقة فريدة، وتكملها طبعات 
احليون���ات ونقوش الزهور 
لتناسب ذوقك وتتناسق مع 
حذائك. تأكدي أنك ستحصلني 
على أفضل اطاللة خالل موسم 
األعياد. توجهوا إلى متجر »شو 
اكسبريس« املفضل لديكم في 
أي من متاجره املنتشرة في 
املباركية،  ستار مول، سوق 
الفروانية، ومجمع األڤنيوز.

ستذهلكم »شو اكسبريس« 
لهذا العام بتش���كيلة مميزة 
تضفي ملس���ة من األناقة إلى 
خزانتك���م، وطرحت العالمة 
باقة من املودي���الت الرائعة 
للنس���اء والرجال واألطفال 
املبارك.  خالل شهر رمضان 
وأوضح ليزموني جاكويت، 
الرئيس التنفيذي للعمليات 
أن  في »ش���و اكس���بريس« 
التشكيلة اجلديدة جتسد رقي 
العالمة وأسلوبها الفريد الذي 

يناسب كل يوم.
تألق���ي باطاللة خالبة في 
األمسيات مع تشكيلة واسعة 
من األحذية اخلاصة باحلفالت، 
وذات الكعب العالي، واملزينة 
باألحجار اللماعة والتطريزات 
الرائعة وش���رائط الساتان 
الناعمة، التي تضفي ملس���ة 
جديدة إلى خزانة مالبس���ك، 
ومتنحك اطاللة فريدة مفعمة 
باحليوية. إن تشكيلة موسم 
رمض���ان جتمع ب���ني أحدث 
صيحات عالم املوضة واألناقة 
والراحة لتجع���ل كل قطعة 
أساسية لكل س���يدة وحتى 
عندما ترتدين أحذية الفالت 
املسطحة، التي متنح إحساسا 
بالرش���اقة واحليوية خالل 
الش���هر الفضيل. ستعشقني 
تصاميم األحذية ذات الكعب 
العالي ألنها صنعت خصوصا 
لصاحبات الذوق الرفيع مثلك 
ممن يحق لهن ارتداء أحذية 

رائعة بأسعار معقولة.
أما بالنسبة للرجال، فتمتاز 
التشكيلة بتصاميمها األنيقة 
املريح���ة، وتض���م مجموعة 
متكاملة من األحذية املريحة 
وغير الرسمية ملنحك اطاللة 
أنيقة أكثر حيوية، وهي في 

»الدولي« شارك األطفال فرحة القرقيعان في مستشفى الصدري

وذلك بهدف منحهم الشعور 
باالهتمام مبعاناتهم والسعي 
إلى التخفيف منها من خالل 
تلك الزيارة، التي ساهمت 
بشكل ملحوظ في إسعادهم 
وإدخال البهجة والسرور إلي 
قلوبهم ونفوسهم، ورسمت 

البسمة على وجوههم.
وقد الق���ت هذه الزيارة 
أولياء األمور،  ترحيبا من 

مثمن���ني دور بنك الكويت 
الدول���ي الرائ���د في مجال 
املسؤولية االجتماعية، كما 
تركت الزيارة أثرا طيبا في 
نفوس األطفال مما ينعكس 
إيجابا على العامل النفسي 
وهو أحد اجلوانب الرئيسية 
في تلقي العالج، كما رحبت 
الهيئة اإلدارية للمستشفى 

بهذه املبادرة.

والرياضية واملجتمعية، قام 
الدولي ممثال  الكويت  بنك 
مبوظفي وح���دة االتصال 
املؤسس���ي بزيارة خاصة 
جلناح األطفال مبستشفى 
الصدري، ملشاركة األطفال 
التي  القرقيع���ان  فرح���ة 
سيكونون في منأى عنها 
خالل هذا العام أثناء فترة 
تلقيهم العالج في املستشفى 

بعد الفعاليات واألنشطة 
التي  العدي���دة واملتنوعة 
أقامه���ا ملوظفيه ولعمالئه 
ضمن برنامجه للمسؤولية 
االجتماعية اخلاص بشهر 
املب���ارك، وراعى  رمضان 
ف���ي إعدادها ش���موليتها 
اكبر  وتنوعه���ا لتغط���ي 
م���ن  ممكن���ة  ش���ريحة 
األنشطة الدينية والثقافية 

تطبيقاً خلطته التوسعية في املنطقة

مركز سلطان يفتتح فرعاً جديداً في األردن
افتتح����ت ش����ركة مركز 
س����لطان مؤخرا فرعا جديدا 
لها في منطقة شفا بدران بقرب 
جامعة العلوم التطبيقية حتت 
االسم التجاري لها في األردن: 
السيفوي. وميتد الفرع اجلديد 
على مساحة تصل إلى 1000 
أقس����اما  متر مربع يتضمن 
متكامل����ة م����ن اخلضراوات 

املنزلية  والفواك����ه، األدوات 
والعديد من املستلزمات التي 
تلبي احتياجات كل شرائح 
املجتم����ع. ومت افتت����اح فرع 
ش����فا بدران بحضور رئيس 
اللجنة احمللية ألمانة عمان 
الكبرى فالح خلف أحمد حجاج 
واملدير التجاري ليث أبو هالل 
وع����دد كبير من الش����ركات 

احمللية والعمالء واملوردين 
واملوظفني. وفي تعليقه حول 
افتتاح هذا الفرع، علق السيد 
أمين السلطان نائب رئيس 
مجلس اإلدارة واملدير اإلداري 
ملجموعة شركة مركز سلطان 
قائ����ال: »نتطل����ع لتلبية كل 
احتياجات عمالئنا من خالل 
املجموعة الواسعة واملتنوعة 

من البضائع التي نوفرها لهم. 
نحن سعداء بافتتاحنا لهذا 
الفرع في السوق األردني الذي 
سيساهم أيضا في توفير املزيد 
من فرص العمل للشباب كما 
سيخلق عالقة طويلة األمد مع 
عمالئنا من خالل تقدمي لهم 
أفضل جتربة تسوق في كل 
مرة يزورون فيها أي متجر 

من متاجر الشركة«.
ومتتاز منطقة شفا بدران 
الفرع اجلديد  التي حتتضن 
بقربه����ا من جامع����ة العلوم 
التطبيقي����ة األم����ر الذي من 
ش����أنه أن يلب����ي احتياجات 
التدريسية  الطالب والهيئة 
للجامعة وأيضا العمالء على 

حد سواء.

ليالي فندق وريزيدنس سفير الفنطاس الرمضانية 
تستضيف أسرة اإلعالميني خالل الشهر الكرمي

بأجواء متميزة ومبهرة وجلعل 
وجوده����م ورفقتهم في هذه 
األوقات بلحظاتها االستثنائية 

ذكريات فريدة تتجدد عاما بعد 
عام في ليالي فندق وريزيدنس 

سفير الكويت � الفنطاس.

األسرة الصحافية واإلعالمية 
لدعوتها خالل شهر رمضان 
لإلفطار والغبقة أو السحور 

استضاف فندق وريزيدنس 
الفنطاس   � الكويت  س����فير 
األسرة الصحافية واإلعالمية 
خالل ش����هر رمضان كتقدير 
وشكر من إدارة الفندق للدور 
الداع����م والفعال الذي تلعبه 

الصحافة واإلعالم دوما.
وقد حرص طاقم اإلدارة 
الفندق على اس����تضافة  في 
ممثلي الصحافة واإلعالم مع 
أس����رهم خالل شهر رمضان 
التي  األي����ام واألوقات  وفق 
تناسبهم لتكون االستضافة 
مبنزلة دعوة خاصة لكل ممثل 
للصحافة واإلعالم ليستمتعوا 
معنا بليالي خيمة فندق سفير 
الفنطاس الرمضانية امللكية 
الساحرة في حديقة الشاطئ، 
حيث أنغام املوسيقى الشرقية 
احلي����ة ونفحات الشيش����ة 

التقليدية.
إدارة فندق  وقد عب����رت 
 � الكويت  وريزيدنس سفير 
الفنطاس عن امتنانها لتلبية 

عروض خاصة على اإلفطار والغبقة في »املنشر روتانا«

يقدم فندق املنشر روتانا نفحات ال تنسى من عبق 
ال�تقاليد والضي�افة ال�عربية األصي�لة لإلفط�ارات والغبقات 
ال�رمض�انية، ليك�ون ش����هر رمضان الفضيل فرصتكم 
للتمتع بأجواء ملؤها احملبة واأللفة من خالل العروض 
اخلاصة على اإلفطار والغبقة في فندق املنشر روتانا.

احتفل بالشهر الفضيل مع األهل واألصدقاء بالتجمع 
ومشاركة ألذ الوجبات.

ميكنكم االختي�ار م�ن مجم�وع�ة متن�وع�ة م�ن أشهى 
امل�أك�والت واملش����روب�ات الرمضانية مع تش����كيلة من 
أطيب احللويات الرمضانية الشرقية، االفطار 12 دينارا 
للشخص والغبقة 13.800 دينارا للشخص، احجز لعشرة 

أشخاص واحصل على حجز لشخصني مجانا.
»امل�نشر روت�ان�ا« ي�وف�ر لكم امك�انية ش�راء بطاقات 
ه�دايا لضيوفك�م وال�عائلة لالس����تمتاع بعروضنا في 

اي وقت.


