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الطفل عبداهلل يتسلم بطاقة املشاركة من صقر البدر

فريق عمل »انوتا« في لقطة تذكارية مبناسبة االفتتاح

استمرار التسجيل
في نادي األطفال 

التفاعلي بـ »المشروعات 
السياحية«

اكد رئيس قسم العالقات 
العام���ة واإلع���الم بش���ركة 
السياحية صقر  املشروعات 
البدر استمرار التسجيل بنادي 
ال���تفاعلي والذي  األطف���ال 
تنظ�����مه شركة املشروعات 
السياحية لل����عام الثالث على 
التوالي. وأش��������ار ال���بدر 
ال���ى ان الهدف من تن����ظيم 
الت�����فاعلي  نادي األطف���ال 
هو دمج األطفال م����ن ذوي 
االحتياج���ات اخلاص���ة مع 
اقرانهم األطفال األسوياء وذكر 
البدر: تتضمن أنش���طة هذا 
البرنامج العديد من األنشطة 
املش���تركة بني األطفال التي 
من ش���أنها تنمية مهاراتهم 
وصق���ل مواهبه���م العلمية 
والفنية واحلرفية والثقافية 
وكذلك تعزيز قدراتهم وإثراء 
عقوله���م وتدريبه���م على 
االس���تقالل واالعتماد على 
الهادئ  النفس والتص���رف 
حيث يش���مل البرنامج لغة 
اإلشارة – املهارات احلياتية – 
الورش الفنية وأشغاال يدوية 
وعلوما مرحة، باإلضافة الى 
الرحالت الترفيهية اخلارجية 
مع تقدمي وجبة غداء لألطفال، 
الدعوة ألولياء  البدر  ووجه 
األمور الى س���رعة تسجيل 
ابنائهم في هذا النادي الذي 
ستبدأ أنش���طته اعتبارا من 
يوم 7/4 وحتى 2010/7/29، 
وقال ان التسجيل في الفترة 
الصباحية في املقر الرئيسي 
لشركة املشروعات السياحية 
الكائن في الشويخ اإلدارية 
مقابل نادي الكويت الرياضي 
بجوار وكالة االنباء الكويتية 
)كونا( وان البرنامج من االحد 
وحتى اخلميس من الساعة 
التاسعة صباحا وحتى الثانية 
بعد الظهر، وأشار البدر إلى 
انه سيكون التسجيل لألطفال 
من ذوي االحتياجات اخلاصة 
واألطفال األسوياء من عمر 5 – 
12 سنة لألوالد والبنات، الفتا 
الى ضرورة اصطحاب صورة 
م���ن البطاقة املدنية وعدد 2 
صورة شخصية، كما رحب 
بالطفل عبداهلل محمد الزايد 
الذي شارك في النادي للعام 

الثالث على التوالي.

.. ولالطفال نصيب من تشكيلة »انوتا«

انور الطحان يفتتح فرع »انوتا« في األڤنيوز

حضور كبير في افتتاح »انوتا« ترحيب بضيوف وزوار »انوتا« 

افتتاح »أنوتا« بتشكيلته الجديدة في األڤنيوز
لميس بالل

بحضور نائب الرئيس لش����ركة اجلناح االخضر انور احس����ان الطحان 
وفريق العمل افتتح الفرع السادس ملعارض انوتا في الكويت وذلك مبجمع 
األڤني����وز ليضيف لباقة املعارض االخرى متي����زا وتنوعا في عالم االزياء. 
ويتميز فرع األڤنيوز باملساحة الكبيرة واملوقع املميز والديكورات املبدعة 
والتي اش����رف عليها مدير تطوير االعمال في شركة اجلناح االخضر انس 
احسان الطحان ليبدع في عمله ويجعل من يوم االفتتاح يوما متميزا بكل ما 
حتمله الكلمة من معان. كما اضافت التشكيلة اجلديدة لفرع األڤنيوز نكهة 
نوعية لالفتتاح في يومه االول، حيث تنوعت التش����كيلة باختالف االلوان 
وخصوصا املناس����بة لصيحات املوضة، كما متيزت االزياء مبا يتالءم مع 
ش����هر رمضان الكرمي من حيث االناقة ومناسبتها جميع االعمار النسائية 
واضافة الى التشكيلة الرائعة في قسم االطفال لتقدم للزبائن ازياء تناسب 
جميع اوقات اليوم ومناسباته. من جانبه شكر نائب الرئيس انور احسان 
الطحان احلضور على املش����اركة في االفتتاح متمنيا ان تنال تشكيلة 2011 
اعجابه����م، مؤكدا ان فرع انوتا نقطة مقصودة في األڤنيوز وله نصيب من 
والء الزبائن والذين دعموا جناحه وتقدمه، كما اشاد الطحان بجهود فريق 

)اسامة البطراوي(تشكيلة رائعة ومتنوعة من »انوتا« للنساء واالطفالالعمل ومثابرتهم وتقدمي افضل ما لديهم.

نـشــتـري
جموهراتكم 

املر�صعـة بالأملـا�س

وال�صاعات الثمينة

باأعلى الأ�سعار

ت : 22460150/5املباركية

يوجد لدينا

جموهرات و�ساعات 

ثمينة م�ستعملة


