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قال أمني س���ر جمعية الصحافيني الزميل فيصل 24
القناعي ان سفيرة الواليات املتحدة االميركية ديبورا 
جون���ز  س���تلقي محاضرة ضم���ن دورة »القبس« 
بالتعاون مع جمعية الصحافيني حول دور االعالم 
والديبلوماسية. وذلك في العاشرة من صباح اليوم 
في مقر اجلمعية مبنطقة الشويخ الشمالي، علما انه 

ستتوافر ترجمة فورية.

السفيرة األميركية تحاضر في »الصحافيين«

هند الناهض متحدثة إلى محافظ حولي عبداهلل الفارس ومدير عام اإلطفاء اللواء جاسم املنصوري

جانب من رعاية »VIVA« ليوم رجل اإلطفاء

»VIVA« كّرمت رجال اإلطفاء في يومهم تقديرًا لعطائهم 
استكماال حلملة العطاء التي 
أطلقتها لع���ام 2010، وتقديرا 
جلهوده���م وعطائه���م، رعت 
شركة VIVA لالتصاالت مهرجان 
يوم رج���ل اإلطفاء الثامن، في 
مجمع املارينا، بحضور محافظ 
حولي الفريق عبداهلل الفارس 
ومدير عام اإلطفاء اللواء جاسم 
املنصوري وحش���د من رجال 

اإلطفاء وعائالتهم.
الل���واء املنصوري  وأطلق 
ش���علة افتتاح املهرجان الذي 
تخلل���ه عرض وثائق���ي ألقى 
الضوء على عمل رجال اإلطفاء 
أثناء تأدية واجبهم، فضال عن 
مس���ابقات رياضي���ة وثقافية 
بني رج���ال اإلطفاء واجلمهور، 
ومس���ابقات فني���ة بني طالب 
املدارس م���ن خ���الل لوحات 
ورسومات من وحي املناسبة، 
إل���ى معرض صور  باإلضافة 

فوتوغرافية.
املناس���بة، قالت  وفي هذه 
مديرة العالقات العامة واالتصال 
في شركة VIVA، هند الناهض، إن 
رجال اإلطفاء هم رمز التضحية 

والشرف والفداء، وهم عنوان 
التفاني واإلخالص، فكان البد 

من مبادلتهم العطاء.
وأضاف���ت الناهض: »عطاء 
رجال اإلطف���اء ال يقدر بثمن، 

إذ يضح���ون بأرواحهم إلنقاذ 
اآلخرين، ومهن���ة اإلطفاء هي 
من أنبل املهن على اإلطالق، لذا 
فتكرميهم ومشاركتهم فرحتهم 
هما أقل ما ميكن تقدميه لهم في 

يومهم العاملي«.
الناه���ض: »عطاء  وختمت 
VIVA سيكمل مسيرته في إلقاء 
الضوء على أصحاب العطاء، ملا 

فيه خير ومصلحة الكويت«.

حتتفل »شو مارت« العالمة التجارية 
الرائدة في املنطقة في مجال البيع بالتجزئة 
في عالم االحذية واالكسسوارات في مارس 
اجلاري مبرور 20 عاما من النجاح في مجال 
جتارة االحذية االنيقة، افتتحت »شو مارت« 
ابوابها لعمالئها الول مرة في مارس 1990 
ويوجد في الكوي���ت حاليا ضمن صاالت 
عرض »سنتربوينت« ثمانية فروع ل� »شو 
مارت« التي تفخر بوجود 88 متجرا لها في 
دول مجلس التعاون اخلليجي باالضافة 
الى حضورها في جميع انحاء العالم، وقد 
ش���هدت »شو مارت« منوا هائال هذا العام 
وبجعبتها املزيد من اخلطط للدخول الى 
اسواق اخرى كجزء من استراتيجيتها للنمو 
في منطقة الشرق االوسط وشمال افريقيا 

على اساس االمتياز.
وبهذه املناسبة علق املدير التنفيذي ل� 
»شو مارت« مانو جيسواني قائال: لقد قطعت 
»شو مارت« ش���وطا طويال في مسيرتها 
كعالمة جتاري���ة حيث انطلقت من كونها 
متجرا واحدا في ب���ر دبي لتصبح وجهة 
متعددة النواحي ف���ي كل انحاء املنطقة، 
ونفخر بكوننا السباقني في املنطقة مقارنة 
بالعالم���ات التجارية احمللي���ة والدولية 
املتخصصة في عالم االحذية التي دخلت الى 
املنطقة، كما نتطلع للمحافظة على سعادة 
عمالئنا ونعد باالس���تمرار في اسعادهم 
من خالل دعمنا ال���ذي ال يلني في الوقت 
الذي نشرع فيه باالحتفال بعشرين عاما 

اخرى.

وقامت »ش���و مارت« على مر االعوام 
بتأسيس عدد من العالمات التجارية الداخلية 
مثل »ميس���ي« و»بابريكا« و»بيبرمينت« 
و»ليتل ميسي« و»بيرفيت« و»جونيورز« 
و»دوتشيني« وتوجد بها تشكيلة واسعة 
من االسعار واملقاس���ات واملوديالت التي 
تناسب كل املناس���بات، كما تعتبر »شو 
مارت« شريكا في املنطقة لعالمات جتارية 
عاملية مثل العالم���ة التجارية الرائدة في 
اململك���ة املتحدة »ك���رت غيغر« والعالمة 
البرازيلية »دوموند« باالضافة  التجارية 
الى العديد من العالمات التجارية الشهيرة 

االخرى مثل »ايكو« و»باتا« و»بابلوسكي« 
و»بيانكو«.

قامت »شو مارت« بالكشف عن تشكيلة 
ربيع / صي���ف 2010 التي تضم مجموعة 
من التصاميم الس���احرة والفاخرة، وهذه 
املوديالت متوافرة اآلن في صاالت عرض 
»سنتربوينت« في كل من الري، الفحيحيل، 
مدينة الكويت، الساملية، حولي، اجلهراء 
والفنطاس، حتتفل »شو مارت« بعبورها 
مرحلة اخرى من مس���يرة جناحها الذي 
هو مكاف���أة حقيقي���ة للتفان���ي والعمل 

اجلماعي.

»شو مارت« تحتفل بعامها العشرين في عالم األحذية


