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»التجاري« يستقبل طالبات مدرسة العمرية االبتدائية »الرياضة للجميع« برنامج ثقافي توعوي صحي

مهرجان محبي أطباق اللحم البقري في »إيكيا«

نظم����ت إدارة الرياض����ة للجميع 
باله���يئة الع���امة للش���باب والرياضة 
بالت���عاون مع إدارة الت���غذية ب���وزارة 
الصح����ة ورابطة الس����كر الوطنية، 
برنامج����ا ثقافيا توعوي����ا رياضيا 

ترفيهيا، وذلك مبجمع املهلب.
اش����تمل البرنامج على مسابقات 
ثقافية توعوية وسباق للمشي ولعديد 
من االنشطة الترفيهية، الى جانب ندوة 
د.حسني املكيمي من التعليم التطبيقي، 
الس����لوكيات  تناولت كيفية تعديل 

الغذائي����ة اخلاطئ����ة واالحتياجات 
الغذائية للمراهقني ومشاكل التغذية 
ملرحلة املراهقة وكيفية التغلب عليها، 
كما قدم د.طالل عاش����ور من رابطة 
السكر، ظاهرة مرض العصر، موضحا 
كيفية التعامل مع املرض عن طريق 
ممارسة األنشطة الرياضية والتقليل 
من اض����راره، وفي خت����ام البرنامج 
مت توزي����ع اجلوائز عل����ى الفائزين 
في الس����باقات الرياضية واألنشطة 

الثقافية.

أعلنت إيكيا الشركة العاملية الرائدة في 
األثاث، عن اطالق حملتها اخلاصة لعشاق 
اللحم البقري وذلك ابتداء من 1 ديس���مبر 
وحتى 31 يناير 2010 في مطعم ايكيا الكائن 
في الدور الثاني من معرضها، وس���تقدم 
هذه احلملة لذواقة اللحوم تشكيلة غنية 
وشهية من ألذ اطباق اللحم البقري بأسعار 
مناسبة، وتهدف هذه احلملة اخلاصة الى 
تق���دمي جتربة غذاء فري���دة لكل من يهتم 
بتناول اشهى واجود انواع اللحوم احملضرة 
بطريقة جتعل تناولها متعة تستحق االعادة 

في كل حني.
وقال برمي شاه مدير املطاعم في ايكيا 
ال����كويت ان احملافظة على اطالق مناسبات 

خاصة للتذوق وت��ناول ال��طعام املتميز 
في ايكيا تقليد نف��خ���ر بتقدميه لزوارنا 
وضيوفنا في مطعم ايكيا، وكنا قبل فترة 
قصيرة قد اختتمنا مهرجان الروبيان الذي 
القى اقباال واعجابا كبيرين خالل رمضان 
املاضي ويسرنا اآلن ان نطلق مه�����رجان 
وجبات اللحم البقري حملبي هذه االطباق 
على اختالف نكهاتها وطرق اعدادها، ونولي 
في مطعم ايكيا اهتمامنا وحرصنا الكبير 
على التن��ويع الواسع في األكالت وكذلك 
اجلودة العالية في اختي�����ار اللحوم وبقية 
املكون���ات التي نس���تخ����دمها في طهيها 
وتقدميها، وانن���ا متفائلون بأن مهرجان 

اطباق اللحوم سينال اعجاب اجلميع.

استقبل البنك التجاري طالبات مدرسة العمرية 
االبتدائي����ة � بنات الطالعهن على طبيعة العمل في 
القطاع املصرفي وذلك ضمن برنامج تعريفي عملي 
باخلدمات التي يوفرها البنك لعمالئه باالضافة الى 
اهمية استخدام احلاسوب في املعامالت املصرفية.

وقالت املدير التنفيذي إلدارة االعالن والعالقات 
العامة اماني الورع ان البنك يحرص على تواصله مع 
اجيال املستقبل من خالل تنظيم الزيارات امليدانية 
والتوعوية التي من شأنها خدمة طالبنا وطالباتنا 
مبختلف اعمارهم ومراحلهم الدراسية واشارت الورع 
الى ان الزيارة اشتملت على شرح حول مزايا وفوائد 
االدخار وجولة تعريفية عن احلسابات واخلدمات 

التي يقدمها البنك لعمالئه.
وفي هذا السياق قامت مديرة فرع العمرية مضاوي 

احلاي بتقدمي عرض مفصل للطالبات حول الفرص 
االدخارية التي يوفرها لهم حساب »حسابي األول« 

كما تخلل الزيارة توزيع الهدايا على االطفال.
وعبرت ادارة املدرس����ة عن شكرها إلدارة البنك 
على حسن استقبالهم لطالباتها واطالعهن على كم 
هائل من املعلومات التي سيكون لها دور فعال في 
دراس����تهن، متمنية إلدارة البن����ك املزيد من التقدم 
واالزدهار. والبنك التجاري الكويتي يولي اهتماما 
خاصا بهذه الفئة الطالبية التي تستعد لبناء مستقبل 
مش����رق يعتمد على جيل الش����باب الصاعد، وذلك 
بهدف تشجيعهم على االنخراط في احلياة املصرفية 
وممارسة السياسة املالية مبفهومها الصحيح منذ 
البداية لتحقيق مس����تقبل ناج����ح على الصعيدين 

املالي واالجتماعي.

الطالبات يطلعن على طبيعة العمل في القطاع املصرفي

»الشباب والرياضة«.. وتنظيم رائع للبرنامج التوعوي

جانب من املشاركني في اللقاء التوعوي الرياضي الصحي

طالبات مدرسة العمرية مع عدد من موظفات »التجاري« امليل والبلوشي يتوسطان أعضاء وممثلي الفرق الرياضية

انطالق أنشطة مصارف الكويت 
بدوري البولينغ والقدم مطلع 2010

بحضور عضو مجلس إدارة 
نادي مصارف الكويت ورئيس 
اللجنة الرياضية محمد امليل، 
النادي عباس  ومساعد مدير 
اللجنة  البلوش����ي، وأعضاء 
الرياضية ومديري ومسؤولي 
الفرق عقدت اللجنة الرياضية 
اجتماعا لعم����ل قرعة دوري 
البولين����غ ودوري كرة القدم 
وذلك في قاعة االجتماعات مبقر 

النادي في منطقة القادسية.
م����ن جهت����ه، ق����ال امليل: 
ستنطلق أنشطة نادي املصارف 
الرياضية في دوري البولينغ 
ودوري كرة القدم يوم الس����بت 9 يناير املقبل وتشارك فيه البنوك 
واألعضاء في النادي. ووجه امليل الدعوة ملوظفي القطاع املصرفي 

وأسرهم للمشاركة في األنشطة التي ينظمها النادي.

محمد امليل

»النسيم« كّرمت إدارة إطفاء الجهراء

قام نائب رئيس مجلس إدارة جمعية النس����يم 
التعاونية عبداهلل القريني بزيارة إدارة إطفاء اجلهراء 
يرافقه املدير العام ف����الح الرجعان. وقدم عبداهلل 
القريني الشكر لإلدارة العامة لإلطفاء ممثلة بإدارة 
اطفاء محافظة اجلهراء برئاس����ة العقيد عبدالعزيز 
الراشد والفريق العامل معه جلهودهم الطيبة وتعاملهم 

الراقي مع أهالي املنطقة وقام القريني بتقدمي دروع 
تذكارية بهذه املناسبة على اجلهود الطيبة واملميزة 
التي تقوم بها ادارة االطفاء في خدمة أهالي املنطقة. 
واكد القريني حرص اجلمعية على التعاون املستمر 
بني الطرفني فيما يحقق مصلحة أهالي املنطقة وتوفير 

األمن والسالمة لهم.

عبداهلل القريني وفالح الرجعان يكرمان إدارة إطفاء اجلهراء

فنادق ومنتجعات ستاروود تقدم عروض سفر رائعة 
وخصمًا يصل إلى 40% على الحجوزات المبكرة

أفضل عروض الشتاء من الشيراتون وويسنت 
ولوميريديان وس���انت ريجيس وذا الكشري 
كوليكشن وفور بوينتس شيراتون وألوفت في 
اوروبا والشرق األوسط وافريقيا، حيث تقدم 
فنادق ومنتجعات س���تاروود افضل عروض 
الس���فر واخلصومات على حجوزات الفنادق 
املبكرة من 20% الى 40% للمسافرين في رحالت 

العمل او السياحة.
ويتوافر عرض الشتاء، الصالح لثالثة اشهر، 
عبر االنترنت ويخول املسافرين احلصول على 
خصم بنسبة 20% عند قيامهم باحلجز قبل 14 
يوما في أكثر من 160 فندقا ومنتجعا في 38 بلدا 
في اوروبا والشرق األوسط وافريقيا، وترتفع 
هذه النسبة الى 30% على احلجوزات التي يتم 
تأكيده���ا قبل 21 يوما من الوصول والى %40 
في فن���ادق محددة عند تأكيد احلجوزات قبل 

28 يوما على السفر.
تضم ش���ركة س���تاروود العاملي���ة فنادق 
ومنتجعات تلبي كاف���ة االذواق، فمنها الذي 
يتخذ م���ن املدن العصرية مق���را له، كما هي 
احلال في برش���لونة، ومنها املنتجعات ذات 
الش���واطئ الرائعة، كما في جزر السيش���يل، 
ومبا ان العروض متاحة في ثمان من عالمات 
الشيراتون وويسنت  املميزة، وهي  ستاروود 

ولوميريديان وس���انت ريجيس وذا الكشري 
كوليكشن وفور بوينتس شيراتون وألوفت 
ودبليو، ويتمتع املس���افرون بحرية االختيار 

وفق ما يالئم متطلباتهم.
وعلى عكس اعتياد املسافرين على احلصول 
على أفضل العروض الفندقية في آخر حلظة، 
اختارت س���تاروود هذا الع���ام مكافأة الذين 
يخططون لرحالتهم املهنية او السياحة قبل 
ايام عديدة، لذا، اذا كنت تسعى الى استراحة 
حتت شمس دبي، أو الى القيام بجولة تاريخية 
ف���ي مصر، او ال���ى االس���تمتاع بالغولف في 
تيرنبيري في اسكوتلندا فقد حان الوقت كي 

حتجز غرفتك.
يتوافر عرض الش���تاء الترويجي للسفر 
حتى 31 اغس���طس 2010 مع العلم انه يجب 
احلجز قبل 28 فبراير ولالستفادة منه يجب 
اال تق���ل االقامة عن الليلتني في فنادق املدن، 
وثالث ليال في املنتجعات وليلتني في فنادق 

املطارات.
وللحصول على اخلصم الذي يبلغ 40% يجب 
اال تقل االقامة عن خمس ليال في فنادق املدن، 
وعن سبع ليال في املنتجعات. للحصول على 

معلومات حول احلجز يرجى زيارة
http://www.starwoodhotels.com/winterpromotion 

يعتذر النائ���ب مخلد العازمي 
عن عدم استقبال رواد ديوانه يوم 
غد األحد املوافق 27 اجلاري وذلك 
ملش���اركته في املؤمت���ر البرملاني 
بالقاهرة »الدورة  املنعقد  العربي 
العادية الثانية للبرملان العربي«.

مخلد يعتذر لرواد ديوانه
غدًا األحد


