
منوعات محلية
الثالثاء 9 فبراير 2016

18

الغريب: نسعى 
إلى تشجيع 

العمالء على اتباع 
منط حياة

 صحي

متثل تراث 
املجموعة العريق 

في أجواء
من الفخامة

والتميز

اختارت لها موقعاً إستراتيجياً يجعلها قريبة من كل العمالء

مجموعة بهبهاني تكشف عن أحدث صاالتها في »غيت مول«

عمالئها واحترام حساسياتهم 
الثقافية، وتلبية كل حاجاتهم 
ومتطلباته���م، وكل ذلك مع 
خدمات عاملية املستوى تقدم 
من قبل خبراء محنكني. ومتتلك 
مجموعة بهبهاني حاليا صاالت 
عرض في مجمع الصاحلية، 
سوق شرق، األڤنيوز مول، 
الكوت م���ول، ليلى غاليري، 
مول 360، مارينا مول واحلمرا 
الكجيري س���نتر، باإلضافة 
إلى أحدث صاالتها في »غيت 

مول«. هاتف: 22056366

من اخلبرة في مجال جتارة 
التجزئة في العالمات التجارية 
الفاخرة، أصبحت مجموعة 
بهبهاني متتلك مستوى عاليا 
من احملالت وصاالت العرض 
املختص���ة بتخزي���ن أفضل 
العاملية املختارة  الس���اعات 
واالكسسوارات واملجوهرات 

الفاخرة. 
وحترص املجموعة، على 
أن تلتزم ف���ي كل صالة من 
الواسعة،  صاالت ش���بكتها 
باحلفاظ على اتصال وثيق مع 

ومبناسبة االفتتاح، قال 
املدير العام ملجموعة بهبهاني 
ش���هزاد جيدوان���ي »نح���ن 
فخورون ج���دا بهذه الصالة 
الت���ي متثل أحدث  اجلديدة 
إضافة إلى شبكتنا من املتاجر، 
ونح���ن نتطلع إل���ى توفير 
خدماتنا االستثنائية جلميع 
عمالئنا في غيت مول، ونحن 
حريصون على االلتزام بأرفع 
املعايير التي يجدها العمالء 

الكرام في متاجرنا كافة«. 
وم���ع أكثر م���ن 80 عاما 

وتيسوت. 
الباقة االستثنائية  وهذه 
من العالمات التجارية الفاخرة، 
الت���ي متن���ح مجموعة  هي 
بهبهاني تفوقه���ا ومتيزها، 
بوصفه���ا واح���دة م���ن أهم 
الرائدة في  التجزئة  شركات 
الساعات واملجوهرات  مجال 

الفخمة في الكويت.
وقد افتتح املعرض من قبل 
رئيسة قسم تطوير األعمال 
في مجموعة بهبهاني السيدة 

أمثال املعرفي. 

بطريقة إبداعية داخل الصالة، 
لتضفي، إلى جانب املوظفني 
املدربني تدريب����ا عاليا، جوا 
دافئا ووديا يساهم في تعزيز 

جتربة التسوق مبجملها.
وتتوافر في هذه الصالة 
مجموعات راقية من ماركات 
الساعات الشهيرة، مثل باملان، 
كالفن كالين، سيرتينا، كارين 
داش، دنهيل، ايبل، فريدريك 
هاميلت����ون،  كونس����تان، 
كورلوف، لوجنني، موفادو، 
رادو  بان����دورا،  أوري����س، 

في »غيت مول« في العقيلة، 
وذلك يوم اخلميس املوافق 4 

فبراير 2016.
وتق����ع صال����ة العرض 
اجلديدة ف����ي الدور األرضي 
م����ن مجم����ع »غي����ت مول« 
التجاري املرموق، وهي متثل، 
خير متثيل، تراث مجموعة 
بهبهان����ي العريق في تقدمي 

وإبراز الفخامة والتميز.
ومع االس����تعانة بأفضل 
الداخلي،  التصمي����م  خبراء 
وزع����ت مس����احات العرض 

محمد راتب

في إضافة جديدة إلى شبكة 
صاالتها اآلخذة في التوسع، 
أعلن����ت مجموع����ة بهبهاني 
)شركة مراد يوسف بهبهاني(، 
الوكي����ل احلصري ملجموعة 
من أشهر العالمات التجارية 
العاملي����ة الفخمة ف����ي عالم 
الساعات واملجوهرات، والتي 
تعد واحدة من أهم شركات 
التجزئ����ة ف����ي الكويت، عن 
افتتاح أحدث صالة عرض لها 

أمثال املعرفي وشهزاد جيدواني وفريق العمل في الصالة من املعروضات ساعات من أشهر املاركات

موقع متميز للصالة                  )أحمد علي( أمثال املعرفي وشهزاد جيدواني خالل قص الشريط

شعار احلملة 

بالتعاون مع حملة »كان«

»مركز سلطان« يُطلق حملة »أستطيع أن أقاوم السرطان«
انطالقا من التزامه بنشر 
أس����لوب حياة صحية تخلو 
األم����راض، ومبناس����بة  من 
العاملي للس����رطان،  الي����وم 
يتع����اون مركز س����لطان مع 
»كان«، الذراع اإلعالمية للجنة 
األورام في اجلمعية الكويتية 
ملكافحة التدخني والسرطان، 
إلطالق حملة توعوية بعنوان 
 I« أستطيع أن أقاوم السرطان«
CANCERvive«، التي انطلقت 
فعالياتها في 1 فبراير وتستمر 

حتى نهايته.
وفي هذا اإلطار قالت مديرة 
التس����ويق في مركز سلطان 
ليزا الغريب: «باالستناد إلى 
مبادرة مركز س����لطان حتت 
عنوان »ألنن����ا نهتم« ودعما 
حلملة التوعية اخلاصة باليوم 
العاملي للسرطان، فإن مركز 
سلطان سيستضيف العديد من 
الفعاليات تتعلق بهذا اإلطار، 
كما سيعمل على إبراز املنتجات 
الصحية عبر أفرعه لتشجيع 
العمالء على اتباع منط حياة 
صحي، باإلضاف����ة إلى ذلك، 
فإن حملة »أستطيع أن أقاوم 
 I CANCERvive »الس����رطان
تهدف بش����كل رئيس����ي إلى 
الوعي حول  انتش����ار  زيادة 
خلق بيئة صحية عبر تبني 
خيارات صحية والعمل معا 
على للحصول على كشف مبكر 

للسرطان«.
الش����هر عمل  فخالل هذا 
مركز سلطان على عمل كتالوج 
عبر الشبكة اإللكترونية يقدم 
ش����رحا وافيا عن سلس����لة 
كبيرة من املنتجات ونصائح 
صحية كما عمل على إطالق 
مباراة على وسائل التواصل 
االجتماعي حل����ث املتابعني 
الفرق،  الكالم، وإحداث  على 
بهدف الوصول الى أس����لوب 
حياة صحي. وبهذه املناسبة، 
فإن مركز سلطان يتعاون مع 
»كان« في دعم سباق املشي 
ويستضيف ورش عمل جتمع 
أركان املجتمع واملوظفني خالل 
ش����هر فبراير، كما أن اهتمام 
امل����رء بصحته عب����ر تبنيه 
خيارات صحية وممارس����ة 
الرياضة باإلضافة إلى التحلي 
مبواق����ف إيجابية في احلياة 
تساهم جميعها في الوصول 
إلى السالم الصحي والبيئة 

اخلالية من األمراض.
وتعد شركة مركز سلطان 
الغذائي����ة )ش.م.ك(  للمواد 
واحدة من مجموعات الشركات 
اإلقليمية الكبرى املدرجة في 
سوق الكويت لألوراق املالية 
بحجم إي����رادات يفوق مليار 
دوالر سنويا، وتنشط شركات 
املجموعة في قطاعات جتارة 
التجزئة واملطاعم والتوزيع 
واالتص����االت  والعق����ارات 
واخلدمات األمنية. ومن خالل 
االلتزام بالقيم األساسية التي 
تتمثل في خلق بيئة منفتحة 
ذات ثقافة متنوعة والتركيز 
على االحت����رام والتميز في 
اخلدمة، أصبحت شركة مركز 

س����لطان أكبر متجر مستقل 
للتجزئة ومورد ملواد البقالة 
واملنتجات الغذائية الطازجة 
والس����لع العامة في الكويت، 
وتزاول الش����ركة أعمالها في 
بلدان اخلليج العربي والشرق 
أكثر من 10  األوسط. ويقوم 
آالف موظف ف����ي 63 متجرا 
و17 مطعما، تنتشر في دول 
الكويت والبحرين وسلطنة 
عمان واألردن ولبنان، بتقدمي 
خدمة منقطعة النظير بجودة 
عالية ومجموعة متنوعة من 
املنتجات ألكثر من 600 ألف 
عمي����ل أس����بوعيا، ما يجعل 
مركز سلطان »االختيار األول 

للتسوق«.

محافظ الفروانية يفتتح معرض »االستقالل 55« اليوم
حت����ت رعاي����ة وبحضور 
الفروانية الش����يخ  محاف����ظ 
فيصل احلمود، تش����هد أرض 
املعارض الدولية مبش����رف 
في متام الساعة العاشرة من 
صباح اليوم انطالق فعاليات 
معرض االس����تقالل 55، الذي 
تنظمه شركة معرض الكويت 
الدولي، وتستمر أنشطته حتى 
13 فبراير اجلاري على أرض 
املعارض الدولية مبشرف في 
صالة رقم 6، مبشاركة فاعلة 
وحشد من كبار الشخصيات 
وعلى رأسهم وزراء ورجاالت 
الدولة وش����خصيات رسمية 
وأعضاء السلك الديبلوماسي 

ورجال األعمال واإلعالم. 
وقد وجهت شركة معرض 
الكويت الدولي الدعوة حلضور 
االفتتاح الى حشد من رجال 
األعمال واملس����ؤولني ورجال 
الس����لك الديبلوماسي، وفي 
حني تش����ارك 25 جهة محلية 
من مؤسسات القطاع احلكومي 
مشاركتها في املعرض الوطني 
الكبير، بادرت 11 جهة الى تأكيد 
رعايتها ومش����اركتها في هذا 
املعرض احتفاال بأعياد الكويت 
الوطنية واالحتف����االت التي 
ستشهدها البالد بهذه املناسبة 

الغالية.
ه����ذا، ويتزام����ن معرض 
االس����تقالل 55 هذا العام مع 
بدء احتفاالت الكويت بأعيادها 
الوطنية »االستقالل والتحرير« 
الى جانب مناس����بات وطنية 
عزيزة على قلوب الكويتيني 
كمواطن����ني حي����ث تأتي هذه 
االحتفاالت لتتوج مبرور الذكرى 
العاشرة لتولي صاحب السمو 
االمير الش����يخ صباح األحمد 
مس����ند االمارة وتسلم سموه 
مقاليد احلكم في بلدنا املعطاء، 
إضافة إلى احتفالية الكويت 
»عاصمة للثقافة االس����المية 
2016«، كم����ا كان للكوي����ت 
نصيب كبير باختيارها مركزا 
للعمل اإلنساني بنيل أميرها 
لقب قائد العمل اإلنس����اني، 
حيث دأب س����موه منذ توليه 
على أن تكون الكويت سباقة 
في دعم املس����اعدات اخليرية 

اإلنسانية.
اجلدير بالذكر أن معرض 
االستقالل 55 سيحفل بأنشطة 
وطنية وترفيهية عديدة مهمة، 
ويستقطب شرائح عديدة من 
الزوار من مواطنني ومقيمني، 
حيث سيشتمل على مشاركات 
وفعالي����ات مختلفة من عدة 

جهات م����ن القطاع احلكومي 
الستعراض خدماتها وإجنازاتها 
وتطورها في س����بيل توفير 
أفضل خدمة للوطن واملواطنني 
وكل من يعي����ش على أرض 

الكويت الطيبة.
وأعلنت وزارة اخلارجية 
رعايتها املاسية للمعرض وأعلن 
مكتب االمناء االجتماعي رعايته 
البالتينية، بينما حظي بالرعاية 
الذهبية كل من املؤسسة العامة 
للتأمينات االجتماعية والرئاسة 
العام����ة للح����رس الوطني، 
العال����ي،  التعلي����م  ووزارة 
ووزارة الشؤون االجتماعية 
والعمل، وديوان اخلدمة املدينة، 
ووزارة الداخلية، ودار الطيب، 
وبيت الزكاة، واألمانة العامة 

لألوقاف.
هذا، ويس����تقبل املعرض 
اجلمهور الكرمي خالل ساعات 
الدوام الرسمي مبا يوفره من 
أجواء وطنية وعائلية مميزة في 
الصالة 6 على فترتني صباحية 
من الساعة 9:30 صباحا الى 
الس����اعة 1 ظهرا ومسائية من 
الساعة 5 عصرا الى الساعة 
10 مس����اء وأيام اجلمعة فترة 
مس����ائية فقط من الساعة 5 

عصرا الى الساعة 10مساء.

الشيخ فيصل احلمود

مبشاركة 25 جهة 
حكومية

ويستمر حتى
13 اجلاري

موظفو »األولى للوقود« خالل اليوم الترفيهي

»األولى للوقود« نظمت يوماً ترفيهياً للموظفني وأسرهم
نظمت »األول����ى للوقود« 
يوما ترفيهيا ملوظفيها واسرهم 
في قرية الشيخ صباح األحمد 
التراثية، والتي تبلغ مساحتها 
أكث����ر من 25 ك����م، وحتتوي 
منشآتها الرئيسية على 6 أجنحة 
مستقلة لدول مجلس التعاون 
اخلليجي وقاعة لالحتفاالت 
واملناسبات الرئيسية وبحيرة 
مبس����احة 11 ألف متر مربع، 
وسوق يحاكي أسواق الكويت 
القدمية وقصور وبوابات تراثية 
ومطاعم ومقاه شعبية ومالعب 
رياضية ومخيم����ات عائلية 
واس����تراحات مجانية وتالل 
رملية وحدائق نباتية. وبهذه 
املناسبة قال عادل العوضي: 
»تثمن الشركة جهود موظفيها 
الذين ميثلون عنصرا أساسيا 
في دعم مس����يرة الشركة منذ 
نشأتها، كما نحرص دائما على 
تشجيعهم وحتفيزهم تقديرا 

جلهوده����م الكبيرة ولتعزيز 
عامل املثابرة لديهم  في سبيل 
حتقي����ق املزيد م����ن النتائج 
الت����ي تضاف إلى  اإليجابية 
سجل إجنازاتنا لنصل معا إلى 
مكانة الريادة والتميز«. وتخلل 
الي����وم برنامج ترفيهي حافل 
ابتدأ بجولة على منت القطار 
الذي جال باملوظفني وعوائلهم 
في أرج����اء القري����ة التراثية 
ومن ثم متت دعوة احلضور 

لالستمتاع بوليمة غذاء على 
ش����رفهم. وإلضف����اء جو من 
احلماس واملرح، أقيمت العديد 
من املسابقات التي أثمرت عن 
فوز بعضهم بجوائز قيمة، وفي 
ختام احلفل، أجريت سحوبات 
للفوز بجوائز عديدة ملوظفي 
الشركة كما مت التقاط الصور 
التذكارية وتوزيع هدايا عينية 
على جميع احلضور لتحمل 
ذكرى طيبة عن هذه املناسبة. 
وتتقدم الشركة بالشكر لكل 
األطراف التي شاركت في جناح 
هذا اليوم وملساهماتهم القيمة 
وهم: الديوان األميري، اللجنة 
العليا املنظمة لقرية الشيخ 
صباح األحمد التراثية، شركة 
الدولية، بنك الكويت  العربة 
الدولي، شركة علي ثنيان الغامن 
وأوالده، مستش����فى السيف، 
عيادة امليدان وانترناشيونال 

كلينيك.

العوضي: 
املوظفون عنصر 
أساسي في دعم 

مسيرة الشركة 
منذ نشأتها


