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عبداهلل الشمري مع راعي البرنامج األمير فيصل بن عبداهلل

رنيم نزار تتسلم شهادة تفوقها من ادارة املدرسة

حسني الدويهيس يفتتح املهرجان الثاني جلمعية النسيم برعاية »غلف إكسبريس«

الشمري شارك في البرنامج 
البيئي الوطني السعودي

مبروك التفوق يا رنيم

»ابتسم تحت الماء« مع عيادة »الميدان«

»النسيم التعاونية« أعلنت مهرجانها الثاني  للزيوت واإلطارات

انطلق مهرجان جمعية النسيم التعاونية 
الثاني، وذلك حرصا من اجلمعية على الوفاء 
دائما بالتزامها جتاه أهالي املنطقة واملساهمني 
واملقيمني بتقدمي أفضل اخلدمات واملنتجات 

وبأسعار تنافسية.
وانطلق املهرجان الثاني للجمعية بحضور 
إدارة  الدويهيس رئيس مجلس  د.حس���ني 
اجلمعية وعدد من مديري اجلمعية وأحمد 
رمضان نائب الرئيس شركة غلف إكسبريس 
وعدد من مديري املبيعات والقس���م الفني 
بالشركة، وقد مت اختيار شركة غلف إكسبريس 
لتكون الراعي الرسمي للمهرجان، وذلك بسبب 
خبرتها املميزة في مجال اخلدمات والزيوت 
حملركات السيارات واإلطارات والبطاريات، إن 
شركة غلف إكسبريس لديها عدد )8( مراكز 
خدمة تعتبر األفضل في الش���رق األوسط 
ومنتشرة في جميع مناطق الكويت ومزودة 
باملعدات احلديثة وفريق عمل مؤهل ومدرب 

وجهاز مبيعات محترف.
وشركة غلف إكسبريس إحدى شركات 
مجموعة البابطني وهي واحدة من الشركات 

الرائ���دة في الكويت الت���ي تتعامل مع عدة 
منتجات في مجال احتياج الس���يارات مثل 
)الزيوت � اإلطارات � البطاريات ومنتجات 
العناية بالسيارات.... إلخ( كما أنها الوكيل 
املعتمد لزيوت توت���ال بالكويت وحصتها 

بالسوق متثل %10.
كما أن زيوت توت���ال ذات جودة عالية 
مثل W 5 40 كوارتز 9000 زيوت تخليقية 
وW 50 15 كوارت���ز 4 × 4 زيوت تخليقية 
لسيارات الدفع الرباعي 4 × 4 وهي متوافرة 
بشركة توتال وغير متوافرة في أي شركة 
زيوت أخرى، أيضا W 20 50 كوارتز 5000 

تكنولوجيا الزيوت املعدنية.
إطارات دنلوب حتت���ل املركز األول في 
سوق الكويت وهي معروفة بجودتها وهذه 
اإلطارات معتمدة م���ن قبل جميع مصنعي 
اليابانية، األميركية، األوروبية،  السيارات 
مثل: BMW، مرسيدس، جاكوار، أودي.. إلخ. 
وهي مكفولة ومضمونة ملدة سنة عن العيوب 

املصنعية.
إطارات ماكس���س ذات اجل���ودة الراقية 

والسمعة الطيبة لدى املستهلكني واملعروفة 
بجودتها )ركب التاير وانساه( كما أن حصتها 
بالسوق الكويتي في تزايد مستمر، وإطارات 
ماكسس مدعومة بجهاز مبيعات وفريق خدمة 
محترف وإطارات ماكسس مصنفة باملركز رقم 
)11( عامليا ضمن شركات اإلطارات العاملية.

إطارات في���درال ذات تكنولوجيا جيدة 
وتصنيع جيد، حيث انه يوجد خبرة فنية 
ملدة 20 عاما من التعاون الفني مع ش���ركة 
إطارات دنلوب اليابانية ومدة )20( عاما مع 
اليابانية وهي متوافرة  شركة بريجستون 

بجميع محالت بيع اإلطارات.
بطاريات G.S موجودة بس���وق الكويت 
من���ذ 60 عاما وتتمتع مبكان���ة جيدة، وإن 
عمر الشركة األم يزيد على 120 عاما وجميع 
القياس���ات واألحجام متوافرة للس���يارات 
اليابانية واألوروبية والكورية وهي مكفولة 

ملدة سنة.
وكعادة اجلمعية حرصت على إطالق هذا 
املهرجان، وذلك لتوفي���ر املنتجات اجليدة 

وبأسعار تنافسية.

ش�����ارك القائ�د عبدالل��ه الشمري 
عضو جلنة تنمي���ة وخدمة املجتمع 
بجمعي�����ة الكش���افة الكويتي���ة في 
البرنام��ج البيئ��ي الوطن��ي في اململكة 
العربي��ة السعودي��ة حت��ت رعاي��ة 
األمير فيصل بن عب���داهلل بن محمد 
آل س���ع��ود وزي��ر التربية والتعليم 
ورئيس جمعية الكش���افة السعودية 
ممثال الكويت في ذل���ك البرنامج مما 
كان له ش���ديد األثر في نفوس جميع 

الوفود املشاركة.

احتفلت الطالبة رنيم نزار الهبش���ة من الصف األول بتفوقها 
مبدرسة فجر الصباح األهلية وسط فرحة االدارة بتالميذها وفرحة 

األهل بأبنائهم ألف مبروك يا رنيم والى األمام.

استثمارا خلطتها املتمثلة في التميز واالنفراد في مجال اخلدمات التي 
تقدمها، وحتقيقا لرغبتها في توفير أفضل طرق العالج ملراجعيها، أعلنت 
عي����ادة امليدان، العيادة الرائدة في مجال خدمات طب الفم واألس����نان في 
الكويت، عن اتفاقية التعاون مع األكادميية الكويتية للغوص والسباحة 
وذلك من خالل اجتماعهما في عيادة امليدان فرع الشرق. ونظرا الى ان عيادة 
املي����دان حريصة على تقدمي ما هو أفضل خلدمة جميع ش����رائح املجتمع، 
أعلنت مديرة ادارة التسويق والعالقات العامة جمانة الشطي عن تعاون 
عيادة امليدان مع األكادميية الكويتية للغوص والسباحة وان هذا التعاون 
املثمر سيكون في مصلحة العميل حيث سيكون هو املستفيد األول واألخير 
من اخلدمات املقدمة من عيادة امليدان واألكادميية الكويتية للغوص. وقد 
تزامنت هذه االتفاقية املثمرة والناجحة مع قرب تدشني عرض التبييض 
والتنظيف لدى عيادة امليدان مما بلور هذا التعاون والذي أسفر عن تقدمي 
خدمات مشتركة من الطرفني وذلك من خالل تقدمي خصم 30% على دورة 
تدريب الغوص في األكادميية الكويتية للغوص والسباحة وذلك مبجرد 
عمل التنظيف والتبييض لدى عيادة امليدان. واضافت الشطي ان العيادة 
حريصة دائما على مش����اركة أفراد املجتمع نشاطاتهم وهواياتهم بل اننا 
حريصون على تشجيعهم وتنمية مهاراتهم. اجلدير بالذكر، ان عيادة امليدان 

هي احدى الشركات التابعة للشركة املتحدة للخدمات الطبية.

حياة سعيدة
يا دعاء

بفرحة غامرة استقبل 
علي محم���ود علي هالل 
مولودت���ه األول���ى دعاء 
وسط فرحة األهل واألحباب 
التهاني باملناسبة  وتلقى 
السعيدة من أخويه أسعد 
وعالء اللذين متنيا لدعاء 
حي���اة س���عيدة في كنف 

والديها.


