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الفائز األول يتسلم جائزته 

)سعود سالم(يونغ متوسطا عددا من املسؤولني في معرض صفاة الغامن

مايلز يونغ

.. ويحتفالن بإطالق أولى الرحالت السفير اإليطالي وجورج كوبر يقصان شريط قاعة الدخول للرحلة األولى للوطنية إلى روما

»التجاري« يهنئ الفائزين في »حساب النجمة«

صفاة الغانم تطلق »صفاة هوم«
للمفروشات المنزلية

صحيح؟! فأك����دت صحة كالمها 
بذكر اس����مي كامال، وبعدها تأكد 
اخلبر لي وأحسست بفرحة الربح 
مع »التجاري« الذي كان ومازال 
يعني لي الكثير السيما بعد أن 
ربحت اجلائزة وأصبحت قادرا 
على حتقيق الكثير من أحالمي.

املنتجات واخلدمات التي تشيع 
البهجة في حياته����م ومنازلهم، 
س����واء كان العمالء يبحثون عن 
التصميم الكويتي الكالس����يكي 
التقليدي  الديكور األميرك����ي  أو 
أو اللمس����ة العصرية التي متيز 
املنزل احلديث، الفتا الى ان صفاة 
هوم تقدم لهم املنتجات واخلدمات 
واالكسسوارات املناسبة لتأثيث 
منزل األحالم، مشيرا الى ان ذلك 
يأتي إلى جانب العالمات التجارية 
العشرين التي جرى طرحها مؤخرا، 
والتي تضم جميع االكسسوارات 
املنزلية وأثاث الغرف والبياضات 
بتصاميم مبتكرة، حيث تقدم صفاة 
هوم لعمالئه����ا العالمة التجارية 
الرائدة »شيلك« ملفروشات غرف 
األطفال، الفتا الى ان الفترة املقبلة 
سوف تش����هد وصول املزيد من 
العالمات التجارية الرائدة وذلك 
يرجع للمنتج����ات اجلديدة التي 
تنضم أسبوعيا إلى معرض صفاة 
هوم.  من جهته قال مدير املعرض 
شادي ديب اننا نعيش حلظة مميزة 
بالنسبة لي وجلميع أعضاء فريق 
عمل صفاة ه����وم، فنحن جميعا 
سعداء بهذه احللة اجلديدة ونشعر 
بحماس منقطع النظير للتطور 
الذي شهدته منتجاتنا وخدماتنا، 
الفتا الى ان هذه املنتجات اجلديدة 
التي متثل التصميم الفريد الذي 
تع����د به صف����اة ه����وم عمالءها 
والتطور الذي تش����هده خدماتنا 
ابتداء باالخصائيني املبدعني في 
فن التصمي����م الداخلي والكفالة 
طويلة األجل وانتهاء بالتس����ليم 
والتركيب وهو ما تعكس األهمية 
املطلقة الت����ي توليها صفاة هوم 

لراحة ورضا عمالئها.

اعتقد أن اجلائزة هي ال� 100.000 
دين����ار حيث اعتق����دت أنها 100 
دينار أو 1000 دينار ولكني وبعد 
محاوالت كثيرة من موظفة البنك 
إلقناعي باملبل����غ جلأت لصديق 
لي حملادثتها للتأكد من اجلائزة 
وكرر عليها السؤال هل هذا الكالم 

العروض اجلذابة للمؤسسات، وان 
صفاة هوم التزال تش����هد تطورا 
مطردا منذ إنشائها قبل 6 سنوات، 
حيث قطعت ش����وطا طويال منذ 
ذلك احلني، ونحن فخورون بتقدمي 
مجموعة واسعة من املفروشات 
واالكسس����وارات التي ترضي كل 
عميل، كجزء م����ن اإلرث العريق 
لصناعات الغامن والذي ميتد إلى 
أكثر م����ن 75 عاما من املصداقية 
والثقة، ونحن واثقون بأن صفاة 
هوم ستحافظ على مكانتها الفريدة 
والتزامها الراسخ بنيل رضا عمالئها 
بفضل اجلودة العالية لها. ولفت الى 
انه يتم اختيار منتجات صفاة هوم 
اجلديدة على يد فريق محترف من 
مسؤولي املشتريات الذين يقومون 
بجوالت في اربع ق����ارات بهدف 
انتقاء أروع وأحدث التصميمات 
لعرضها في الس����وق الكويتي.  
وكش����ف يونغ عن مجموعة من 
العروض التي سيجري إطالقها 
قريبا لعمالء صفاة هوم، والتي 
يتيح كل منها للعمالء فرصا نادرة 
لالستفادة من أسعار خيالية على 

اعلن البنك التجاري عن مفاجأة 
جديدة في سحب »حساب النجمة 
الثالثي« لعمالء البنك وذلك بعد 
إعالن نتائج الس����حب الذي أقيم 
بتاري����خ 6 يوني����و اجلاري، في 
املبنى الرئيسي للبنك وبحضور 
ممثلي وزارتي التجارة والصناعة 
والداخلية، حيث مت إعالن أسماء 
الفائزي����ن وهم: محم����د فيصل 
محمد إس����حاق، وعلي حس����ني 
أحمد الش����مري، ومش����عل أحمد 

ناصر املنيخ.
وقد تلقى محمد فيصل محمد 
إسحاق اتصاال هاتفيا من البنك 
التجاري لي����زف إليه خبر فوزه 
بجائزة 100.000 دينار، وقد عبر 
الفائ����ز عن فرحته بف����وزه بعد 
محاوالت عديدة إلقناعه بأنه الفائز 
األول مببل����غ مائة ألف دينار في 

سحب »النجمة الثالثي«.
وقال: »عندم����ا تلقيت اخلبر 
من موظفة البنك لم أدرك معنى 
الكالم حيث توقف تفكيري ولم 

شريف حمدي
الغامن إحدى  اطلقت صف����اة 
أبرز معارض املفروشات الرائدة 
ف����ي الكويت عالمته����ا التجارية 
اجلديدة حتت اسم »صفاة هوم« 
وذلك خالل مؤمتر صحافي عقد 
اول من امس في املعرض اجلديد 
لصفاة ه����وم في الري، بحضور 
كبار املس����ؤولني في صفاة هوم 
إلى  الغامن، باإلضافة  وصناعات 
حش����د من كبار رواد األعمال من 

مختلف أنحاء الكويت. 
وعقب االفتتاح وإطالق صفاة 
هوم بحلتها اجلديدة قام احلضور 
بجولة في أرجاء املعرض لالطالع 

على التصميم اجلديد.
وق����ال املدي����ر العام لقس����م 
املفروشات في صفاة الغامن مايلز 
يونغ ان »صفاة هوم« تضم حاليا 
20 منتج����ا من أرق����ى العالمات 
التجارية العصرية لتلبية مختلف 
احتياجات ورغبات عمالئها، وتوفر 
هذه العالمات التجارية اجلديدة 
مئات املنتجات اجلديدة التي يباع 
95% منها حصريا لعمالء صفاة 
هوم في الكويت. واضاف يونغ 
 The« ان منتجاتنا تض����م حاليا
Cotton Box« وهي خدمة جديدة 
في مجال التصميم الداخلي لتقدمي 
املساعدة واالستشارة فيما يخص 
تأثيث املنازل واملكاتب على أيدي 
مصممني مبدعني يكرسون وقتهم 
وجهدهم لتلبية جميع احتياجاتكم. 
وزاد قائال: إن مصممينا املوهوبني 
العاملني داخل املعرض يقدمون 
النصائح املفي����دة للعمالء حول 
أفضل السبل الختيار املفروشات 
واالكسسوارات واأللوان، إضافة 
إلى ذلك قمن����ا بإطالق مجموعة 

فواز كرامي
أطلقت اخلطوط الوطنية امس، أولى 
رحالتها إلى العاصمة اإليطالية روما من 
مبنى الشيخ س���عد للطيران العام إلى 
مطار ليوناردو دي فينشي فيوميتشيانو 

الدولي في روما. 
وقد مت تزيني مبنى الش���يخ س���عد 
للطيران العام خصيصا لهذه املناسبة 
بوض���ع االعالم االيطالية م���ن الداخل 
واخل���ارج إضافة إل���ى أعالم اخلطوط 
الوطني���ة، وقد س���اد املبن���ى األجواء 
الرومانية ومت اس���تقبال  والديكورات 
ضيوف اخلطوط الوطنية الذين حضروا 
االحتفال من قبل مضيفات قدمن املرطبات 

واحللوى اإليطالية. 
وقد حضر احلفل الس���فير اإليطالي 
لدى الكويت انريكو غرانارا والرئيس 
الوطنية جورج  التنفيذي للخط���وط 

كوبر إلى جانب الفريق اإلداري وفريق 
العمل.

وقال رئيس مجلس إدارة اخلطوط 
الوطنية والعضو املنتدب عبد السالم 
البحر في بيان صحافي »نحن فخورون 
مبنح ضيوفنا خيار س���فر جديد يتيح 
لهم االستمتاع بتجربة السفر املتميزة 
التي توفرها اخلطوط الوطنية من خالل 

إطالق خط السفر إلى روما. 
وأضاف انه فضال عن كونها من أكثر 
مدن العالم جاذبية وس���حرًا فإن روما 
ترتبط بش���بكة س���هلة من املواصالت 
والسفر مع سائر املدن األوروبية واملدن 
الثقافية  املراكز  أو  اإليطالية األخ���رى 
والتجارية الرئيسية في أوروبا، ونحن 
واثقون من ان تسيير رحالت مباشرة 
إلى روما من شأنه أن يعود بالكثير من 
الفوائد على الكويت وإيطاليا ويساهم 

في توطيد صالت الس���ياحة والتجارة 
على حد سواء«.

وتعتبر روما الوجهة الثانية عش���رة 
للخط���وط الوطنية بع���د إطالق وجهات 
الناقل���ة املتميزة إلى القارة األوروبية في 
اس���طنبول في بداية مايو وڤيينا في أول 
شهر يونيو. ومن املقرر أن يضم اجلدول 
اجلديد رحلتني أسبوعيا من الكويت إلى 
روما، أيام اإلثن���ني واجلمعة إنطالقا من 
مبنى الشيخ سعد للطيران العام إلى مطار 
ليوناردو دي فينشي فيوميتشيانو الدولي 
ومبواعيد تناسب الضيوف املسافرين من 

وإلى الكويت. 
وتعد روما من أكثر املدن جذبا للسياح 
في العالم لغناها الثقافي والتراثي إذ يعكس 
تاريخها احلافل جم���ال عمرانها ومعاملها 
العديدة والتي تع���ود إلى أكثر من مئات 
السنني، لذا فقد أضافها اليونسكو كمدينة 

التراث العاملية إضاف���ة إلى وجود دولة 
الڤاتي���كان في قلب روم���ا باإلضافة إلى 
السياحية األخرى  الكولوسيوم واملعالم 
والذي جعل روما من بني اكثر املدن السياحية 

التي تستقطب الزوار حول العالم. 
وتعتبر روما، مبوقعها اإلستراتيجي 
الفريد محطة مهمة للراغبني في زيارة 
م���دن وعواصم املنطق���ة خاصة مع ما 
توف���ره اخلطوط الوطني���ة من جدول 
رح���الت وبإمكان الضي���وف الراغبني 
فيالس���فر على منت اخلطوط الوطنية 
حجز تذاكرهم من خالل موقع اخلطوط 
الوطنية على اإلنترنت إذ أعلنت الشركة 
عن طرح تذاكر الوجهة اجلديدة للبيع 
من خالل املوق���ع أو من خالل االتصال 
على مرك���ز خدمة الضيوف 118 أو أحد 
مكاتب اخلطوط الوطنية أو مكاتب وكالء 

السفر املعتمدين.

»الخطوط الوطنية« تطلق أولى رحالتها إلى »روما«
ترسخ تواجدها في أوروبا من خالل رحلتين أسبوعياً إلى العاصمة اإليطالية
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»األهلي« يحتفل بتخريج الدفعة الثالثة
من المتدربين الجدد

احتفل البنك األهلي الكويتي بتخريج الدفعة 
الثالثة من املتدربني اجلدد الذين أمتوا البرنامج 
التدريبي ملدة شهرين حيث بلغ عددهم 18 خريجا، 
واستهدف البرنامج تنمية وصقل مهارات املتدربني 
لتطبيق املهام الوظيفية بعد التخرج من األكادميية 
على أكمل وجه وبصورة ممتازة وحتقيق طموحاتهم 
املهنية كل حسب تخصصه، وقد مت التركيز أيضا 
في الدورة على مهام وواجب���ات إدارة اخلدمات 
املصرفية لألف���راد وإدارة مركز اخلدمة الهاتفية 

كونهما أكثر اإلدارات تعامال مع اجلمهور )العمالء(، 
باإلضافة إلى تسليط الضوء على احتياجات سوق 

العمل املصرفي احلديث.
وبهذه املناسبة، أعرب مساعد مدير عام إدارة 
املوارد البشرية حمزه أنكي عن إعجابه مبستوى 
اخلريجني في أكادميية األهلي، ومتنى لهم حتقيق 
املزيد من النجاح في بداية حياتهم املهنية في البنك 
األهلي الكويتي وأكد على استمرار خطة البنك في 

توظيف أكفأ الكوادر في القطاع املصرفي.


