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)أسامة البطراوي( عبدالعزيز اشكناني وخالد خاسكية  عبدالعزيز اشكناني يعلن اسم احد الفائزين باملهرجان

أسماء الفائزين بالسحب الثاني ملهرجان الوطنية عبدالعزيز اشكناني وخالد خاسكية يتوسطان فريق عمل الوطنية 

ابراهيم القطان مفتتحا معرض »وسيلتي سر متيزي« في ثانوية جمانة بنت ابي طالب

جانب من تكرمي السفارة واجلالية املصرية لسعود املطيري ومحمد نبيل

معلمات قسم الرياضيات في املدرسة

.. وجولة في املعرض

8 فائزين بجوائز مهرجان الوطنية وكأس العالم 
»تسوق.. صوت.. واربح« في سحبه الثاني

لميس بالل
الكويتية  الش���ركة  أجرت 
املتح���دة لإلع���ان والنش���ر 
الثاني  الس���حب  والتوزي���ع 
القيمة واملقدمة  على اجلوائز 
البيع  للمتس���وقني من نقاط 
املشاركة في مهرجان الوطنية 
وكأس العال���م للتس���وق من 
شركات ومحال جتارية، وذلك 
في مجم����ع ش���اهة بإشراف 
وحض���ور ممث��������ل وزارة 
التجارة عبدالعزيز اشكناني 
ومدير العاقات العامة للشركة 
الكويتية املتحدة لإلعان والنشر 
والتوزيع خالد خاسكية، وعدد 
كبير من املشاركني باملهرجان، 
ال���ى جانب عماء الش���ركات 
ال��ذين تابع���وا فرص فوزهم 
باجل�����وائز القيمة التي يقدمها 

املهرجان.
املناس���بة قال  وبه��������ذه 
مدير فرع الوطنية لاتصاالت 
في مجم�����ع ش���اه����ة ان هذا 
املهرجان يأت����ي ضمن أنشطة 
مهرجان الوطنية وكأس العالم 
للتسوق واضاف ان الهدف من 
املهرجان هو مشاركة عمائنا 

»وسيلتي سر تميزي« 
بثانوية جمانة 
بنت أبي طالب

السفارة المصرية 
تكرم محطة 

طيران الجزيرة
كرمت السفارة املصرية 
ومجلس اجلالية املصرية 
في الكوي����ت مدير محطة 
الكوي����ت لش����ركة طيران 
اجلزيرة س����عود املطيري 
النوب����ة محم����د  ومدي����ر 
نبي����ل الزيني وذلك ف����ي 
عي����د العم����ال 2010 حيث 
اش��������اد السفير املصري 
طاه����ر فرح����ات باجلهود 
املبذولة واخلدمات املتميزة 

للشركة.

الرياضيات  أقام قس���م 
ابي  بثانوية جمان���ة بنت 
العاصمة  طالب مبنطق���ة 
التعليمية معرضا للوسائل 
التعليمي���ة حم���ل عنوان 
»وس���يلتي س���ر متيزي« 
برعاي������ة وحضور املوجه 
الع��������ام ملادة الرياضيات 
ابراهي���م القطان وحضور 
كل م���ن املوجه���ة االولى 
للرياضيات مبنطقة العاصمة 
حص���ة يون���س ولفي���ف 
من املوجه���ني واملوجهات 
واملعلمني واملعلمات ورؤساء 

االقسام.
ومن جهته����ا اكدت مديرة 
املدرسة منى الشايجي اهمية 
الوسائل التعليمية في تطوير 
التعليمية واضفاء  العملي����ة 
نوع م����ن التمي����ز يصب في 
الطالبات، مش����يرة  مصلحة 
املع�������رض احتوى  ان  ال����ى 
على قس����م خ��اص بالوسائل 
االلكتروني�����ة. وقامت رئيسة 
الرياضيات باملدرسة  قسم 
بدور س���فر بتقدمي شرح 
مفصل للحضور حول اقسام 
املعرض وخصوصا موقعها 
اخلاص على االنترنت الذي 
خصصت���ه للتواص���ل مع 

الطالبات.
وثمنت سفر دور معلمات 
القسم اميان علي نافع � سهام 
ماهر � فادية ف���رج � فجر 
البقسي � انيسة املطوع � هبة 
سيد � هناء علي ومشاركتهن 
الفاعلة في جناح املعرض.

التجربة  الك���رام ف���ي ه���ذه 
الفري�����دة بأحداثها الرياضية 
حيث وجدن�����ا ازديادا في عدد 

الرسائل املشارك����ة.
كما أشاد ممثل وزارة التجارة 
عبدالعزيز اش���كناني بفريق 
العمل واملنظمني وأكد انه يتمنى 
الكوبونات للسحوبات  ازدياد 

القادمة.

واعرب احلضور عن إعجابهم 
مبا يقدمه املهرجان من صيغة 
جديدة لتنش���يط حركة البيع 
لدى الش���ركات املش���ارك�����ة 
في املهرج���ان، وذلك بتحويل 
الروح الرياضية احلماسي����ة 
التي تراف���ق متابعة مباريات 
كأس العال���م ونتائجه����ا الى 
حمى ش���راء تنعك���س إيجابا 

ورضى عبدالسام بتلفزيون 
37 انشا، كما فاز بداح الهاجري 
بكاميرا ديجيتال وياسر محمد 
عبداحلميد بكاميرا رقمية وفاز 
منص���ور رمض���ان مصطفى 
مبس���رح منزل���ي وأخيرا فاز 
باجلائزة الثامنة حميد سرحان 

.DVD وهي
وفي نهاية مهرجان السحب 

على الشركات ف�����ي املهرجان 
وذلك بتنشيط حركة البيع لدى 
نقاطها، وكذلك على العم���اء 
من خ���ال حتقيق فرص فوز 
كبيرة عن طري���ق حصولهم 
الس���حب لكل  على كوبونات 
قيمة 10 دنانير كوبون سحب 
يخول العميل دخول السحوبات 
األس���بوعية على جوائز قيمة 

الثاني أعلن خاسكية ان السحب 
الثاثاء  القادم س���يكون يوم 
املقبل في معرض باناسونيك 

بحولي.
واجلدير بالذكر ان انطاقة 
مهرج���ان »الوطني���ة وكأس 
العالم للتسوق« تأتي مع بداية 
الع���د التنازلي للحدث العاملي 
الرياضي )بطولة كأس العالم 

س���يارات، وأجهزة الكترونية 
عديدة.

أما عن نتائج السحب األول 
فقد فاز باجلائزة األولى وهي 
تلفزيون باناسونيك 103 انشات 
يوسف سليمان املطوع، وفاز 
بداح جاسم الهاجري بتلفزيون 
انش���ا وفاز  باناس���ونيك 50 
كل من دعي���م عبداهلل الدعيم 

لكرة القدم( الذي يترقبه اجلميع 
في مختلف أنحاء العالم، ويهدف 
الى توسعة األجواء احلماسية 
والتشجيعية التي تترافق مع 
الى خارج  املباري���ات  متابعة 
املستطيل األخضر لتصل الى 
األسواق، مما يؤدي الى تنشيط 
حرك���ة البيع لدى الش���ركات 

املشاركة في املهرجان.


