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 أبناء ثانوية ابرق خيطان في ربوع «دار الغامن»

 اجنازات «باراغون» تستحق وبجدارة أن تكون ضمن الكتب الدولية 

 لقطة تذكارية للمشاركني في حفل التكرمي

 الطالب يرفعون الطاحونة الهوائية شعار دار الغامن

 «دار الغانم» تنظم جولة لطالب ثانوية أبرق خيطان في ربوعها

 أسرة الملحقين العسكريين كّرمت المغادرين والجدد كتابان دوليان جديدان يتناوالن أعمال باراجون
 كرمـــت أســـرة امللحقـــني 
الكويت، كال  العسكريني لدى 
العسكري لسفارة  امللحق  من 
اململكة األردنية الهاشمية العقيد 
الركن محمد ســـبيله وامللحق 
العسكري اللبناني العميد الركن 
رسالن حلوى مبناسبة انتهاء 
فترة عملهما الرسمي، كما رحبت 
بكل من امللحقني العســـكريني 
الفرنسي واألردني والتشيكي، 
الى أســـرة  والذيـــن انضموا 
امللحقني العسكريني في الكويت 

لتسلم عملهم الرسمي. 

 أفضل العروض وأنسبها في «غلف مارت»

 نظمت إدارة دار الغامن، صالة العرض اجلديدة 
واملتكاملة حتت اشراف مجموعة شركات يوسف 
أحمد الغامن وأوالده، جولة تثقيفية في مختلف 
مرافقها لطالب ثانوية أبرق خيطان اتســــمت 
باملعرفة والفائدة والترفيه حيث منحت الطالب 
فرصة مميزة لالطالع على احتياجات املنازل 
التي تقدمها صالة العرض ابتداء من مواد البناء 
األولية مرورا باإلكسسوارات وتزيني احلدائق 

ووصوال الى احلمامات.
  وخالل اجلولة حرص املسؤولون في دار 
الغامن، على تزويد الطالب بجميع املعلومات 

املتعلقة بالشركة مسلطة الضوء على تاريخها 
والهدف من تأسيسها باإلضافة إلى تفاصيل 
وافية حول صاالت العرض األربع التي تضمها 

دار الغامن حتت سقف واحد.
  ومتحور الهدف الرئيسي للجولة حول خلق 
املعرفــــة جتاه مفهوم يلقى إقباال ملحوظا في 
أوساط املجتمع الكويتي إذ تكمن أهميته في 
أنه يلبي رغبات العمالء فيوفر جميع املنتجات 
الالزمة لتأســــيس املنازل وتزيينها وذلك في 
مكان واحد، مما يشكل عامال أساسيا في توفير 

الوقت واجلهد في آن واحد. 

  وقد تضمن برنامج الزيارة أيضا محاضرات 
تعليمية منحت الطالب فرصة اختبار جميع 
املراحل املتعلقة ببناء املنازل وذلك في مركز 
أفكار املميز في دار الغامن والذي يتولى تقدمي 
خدمة تصاميــــم املنازل تبعا لــــذوق العميل 

وتفضيالته.
  وفي معرض حديثه عن مبادرة دارالغامن 
في استقبال طالب ثانوية أبرق خيطان، قال 
مدير إدارة تطوير األعمال في دار الغامن غاري 
هاتشر: «ان مبادرتنا هذه تأتي منسجمة مع 
إستراتيجيتنا للمسؤولية االجتماعية لدعم 

القطاع التربوي فــــي الكويت، ومنح الطالب 
والشباب فرصة مميزة للحصول على معلومات 

عملية تتخطى إطار النظريات فحسب».
  بدورها، قالت مديرة التسويق في دار الغامن 
جاين دمييللو: «ال نســــتطيع اال التعبير عن 
إعجابنا حلماسة الطالب وقد سعدنا باإلصغاء 
الى ارائهم حول دار الغامن. لقد أردنا من خالل 
تنظيمنا لهذه الزيارة أن مننح الطالب فرصة 
الختبار جميع املراحل التــــي مير بها تأثيث 
املنزل وتزيينه بأسلوب مرن ومرح في الوقت 
ذاتــــه حرصا منا على تطويــــر الوعي وأيضا 

إلعطائهم فكرة واضحة عن قطاع األعمال وآلية 
العمل فيه».

  واختتمت جولة الطالب في ربوع دار الغامن 
بعرض مشــــوق في قاعة السينما التي أثارت 
حماستهم وإعجابهم، كما حصلوا أيضا على 
الطاحونة الهوائية، وهي شــــعار دار الغامن، 
لتبقى في ذاكرتهم معالم الزيارة املثمرة لدار 

الغامن. 
  جتدر اإلشــــارة الى أن دار الغامن تتضمن 
أربع صاالت عرض بدءا بـ «هوم اند جاردن» 
التــــي تقدم باقة من املنتجات الالزمة ســــواء 

لتزيني داخل املنازل أو احلدائق، و«رفلكشنز»، 
وهي صالة عرض احلمامات الفاخرة، وأيضا 
«مركز الغــــامن للبناء» وهي تؤمن احتياجات 
املقاولني واحملترفني الباحثني عن مواد البناء 
واألدوات الالزمــــة إلمتام املشــــاريع في هذا 
اإلطار، وأخيرا «أفكار» وهي تشكل مركزا فريدا 
من نوعه يقدم ملالكي املنازل واملستشــــارين 
خدمات تصميمية ألي مشروع بناء وأيضا باقة 
متكاملة من املنتجات املكملة والتي تتراوح بني 
وحدات التبريد واألثاث باإلضافة إلى خدمات 

التركيب. 

 صدر حديثا كتابان نشرا دوليا 
يتناوالن أعمال شــــركة باراجون 
لالتصــــاالت التســــويقية الرائدة 
فــــي مجال الدعايــــة واإلعالن في 
الكويت. كمــــا يتناوالن اإلعالنات 
وتصميم اجلرافيــــك وهما حتت 
 Celebration Graphics عنــــوان: 
 Creating Great Designو Sourcebook

.to a Budget
   ألف Celebrating Graphics جون 
ســــتونز وميزج فيه بني اإلبتكار 
والتقليد من خــــالل تقدمي أعمال 
متنوعة من مختلف مجاالت اإلعالم 
ومبختلف امليزانيات والثقافات من 
جميع أنحاء العالم. يضم الكتاب 
دراســــات حالة حتــــدد التأثيرات 
الثقافية وراء مختلف التصاميم. 

أما بالنســــبة إلــــى الكتاب الثاني 
 «Creating Great Graphic Design»
لسكوت ويثام فيتناول عرضا عامليا 
للحمالت الالفتة لألنظار واخلالدة 
التي انطلقت مبيزانيات محدودة 
للغايــــة ويعرض أفكارا وتقنيات 

ناجحة.
  اجلدير بالذكر أن أعمال باراجون 
مت استعراضها مسبقا في عدد من 
الكتب الدولية عن الدعاية واإلعالن 
 The : وتصميم اجلرافيك، من بينها
Complete Graphic Design لريان 
هامبري وCrack ألليكساندر إيجير 
 The Best of Business Card Designو
لسيبلي وبيتيت ديزاين أوسنت و

Letterhead and Logo Design ٩ لسان 
فرانسيسكو ديزاين أوفيس ماين و

Letterhead & Logo Design ١١ لدزاين 
ارمي وLogo Lounge ٤ لبيل بينون 
 Theجلف فيشر و Identity Crisis
Big Book of Self promotion لبليق 
 Really Good تب وايلس بينن و٥٠٠
Logos Explained ملارغو تشايس 
وريان هيو ورون ميرييلو وأليكس 
 Design Matters Portfolioو. وايت. و
 Logo Lounge Masterملورا كلــــر و
 Initial & Crest Logos ٣٠٠٠ Library
 Logoلكاثرين فيشل وبل قاردنر و
 Initial ٣٠٠٠ Lounge Master Library
Mythology Logos & لكاثرين فيشل 

وبل قاردنر.
  مبناسبة تلك اإلجنازات، علق 
الشــــيخ داوود الصباح، العضو 
البارز في جمعية الدعاية الدولية 

والراعي الرئيسي ألعمال باراجون 
لالتصاالت التسويقية قائال: «إننا 
نفخر بإجنــــازات باراجون وبأن 
أعمالهم متثــــل الكويت وتضعها 
في صورة مشرفة عامليا». عالوة 
الشــــريك  املدير  على هذا، صرح 
ورئيس وحدة اإلبداع في الوكالة 
لــــؤي أصفهاني، قائــــال: «إنه من 
دواعي فخرنا متثيل دولة الكويت 
في احملافل الدولية املتخصصة في 
صناعة اإلعالم وتصاميم اجلرافيك». 
كما أضافت جايا كروتشليك، نائب 
املدير العام لباراجون قائلة: «تشمل 
جناحات باراجون أيضا حصولها 
على ٥٢ جائزة مما يعزز موقعها في 
الكويت ومكانتها كأكثر وكالة دعاية 

وإعالن حائزة على جوائز».

 تســــتمر «غلف مارت» في 
خدمة زبائنهــــا بتقدمي افضل 
العروض لهــــم مجددا في أفرع 
«غلف مارت» التسعة واملنتشرة 
في جميع انحاء الكويت والتي 
تقدم عروضهــــا اخلاصة لهذا 
األسبوع ومتنح موظفيها بعضا 
من أفضــــل العروض بأرخص 
األسعار ألنها أولوية لـ «غلف 

مارت».
  وتتوافر فــــي «غلف مارت» 

عروض رائعة وخصومات مميزة 
على تشكيلة واسعة من املنتجات 
مثــــل األرز والزيــــت والفاكهة 
واخلضراوات وغيرها لتصبح 
متوافرة بأسعار أقل من غيرها، 
لقد حان الوقت للتسوق للشتاء 
في «غلف مارت» مع خصوماته 
املذهلة على املنتجات األساسية 
للشتاء، فاألســــعار املنخفضة 
وحجم املتجر املناسب للتسوق 
وسهولة وسرعة الوصول اليه 

كلها أسباب لنجاح «غلف مارت» 
وستستمر في توفير املزيد واملزيد 
الشــــغل  الزبائن هم  لزبائنها، 
الشــــاغل لـ «غلف مارت» لهذا 
نبذل قصارى جهدنا خلدمتهم، 
فـ «غلف مارت» هو االسم الذي 
يفهم عمالءنا ويخدمهم بالطريقة 

التي يريدون.
  وتقع متاجر «غلف مارت» 
بالقرب من زبائنها جلعل جتربة 
التسوق خالية من أي متاعب 

من دون ضيــــاع الوقت، يخدم 
«غلف مارت» الزبائن من خالل 
٩ أفرع متواجدة في الشــــويخ 
وجليب الشيوخ وجليب الشيوخ 
٢ والفحيحيل وحولي والنقرة 
في حولي والساملية والفروانية 
وخيطان، وبعد االفتتاح الكبير 
آلخر الفروع في النقرة في حولي 
يخطــــط «غلف مارت» الفتتاح 
فرعه الستكمال ٢٥ متجرا بنهاية 

عام ٢٠١٢. 

 يســـتقبـل عبدالرضــــا 
خورشيد رواد ديوانيتـــه 
الثالثـاء  اليـوم  اعتبارا من 
٣٠ نوفمبر وذلك بعد صالة 

العشاء. 

عبدالرضا خورشيد يستقبل 
رواد ديوانيته الليلة


