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»إيكيا« تبدأ حملة تنزيالتها 

ملوسم الصيف

»األهلي« يرعى حفل التخرج 
مبدرسة الفحيحيل الوطنية

»التجاري« يستقبل طلبة مدرسة 
الكويت الوطنية االجنليزية 

 أعلنت »ايكيا الكويت« عن إطالق حملة تنزيالتها 
ملوسم الصيف والتي من خاللها تقدم مجموعة واسعة 
تش���مل جميع املنتجات املعروضة وذلك بأس���عار 
أقل. تش���مل تنزيالت »ايكي���ا« خصومات حصرية 
واس���عارا منخفضة في عدد من األقس���ام مثل قطع 
األثاث واالكسسوارات وغرف اجللوس والنوم وحلول 
التخزين واكسسوارات احلمام وأثاث غرف األطفال 
والتجهيزات املطبخية، وكذلك األقمش���ة والستائر 

وأفكار الديكورات واإلضاءة وغيرها الكثير.
 ويستطيع ايضا زوار معرض »ايكيا« االستفادة 
من خبرات العاملني هن���اك الذين بدورهم يقدمون 
انسب احللول املبتكرة التي تالئم احتياجات العمالء 

من حيث تصميم جميع اركان وغرف املنزل.
 وتتميز منتجات »ايكي���ا« بتقدمي قيمة مضافة 
تلب���ي احتياجات جميع العم���الء حيث تهدف هذه 
احلملة اجلديدة إل���ى توفير افضل احللول املنزلية 

في متناول اجلميع. 

 اعلن البنك األهلي الكويتي عن رعايته احلصرية 
حلفل تخرج طالبات مدرس���ة الفحيحيل الوطنية 
العربية للصف الثاني عشر بقسميه األدبي والعلمي 
والذي أقيم ف���ي 17 مايو اجلاري، وذلك انطالقا من 
إميانه بأهمية العلم والتعليم ومتاشيا مع سياسة 

البنك بضرورة التواصل مع املجتمع.
وبهذه املناسبة، قالت مديرة العالقات العامة في 
البنك سحر الذربان في تصريح صحافي: »يحرص 
البنك األهلي الكويتي على املس���اهمة في مثل هذه 
املناسبات ودعم املسيرة التعليمية في الكويت ألن 
طالب اليوم هم ش���باب املستقبل الذين سيقودون 
الكويت إلى التقدم والتنمية في مختلف املجاالت«.

وأضافت: »يسعدنا في البنك رعاية حفل تخرج 
مدرسة الفحيحيل الوطنية، ونبارك ونهنئ اخلريجات 
بهذه املناسبة واليوم يقطفون ثمار تعبهم طوال سنني 
الدراسة، كما نثني على جهود اجلهاز اإلداري وكافة 
املعلمات الذين كان لهم الفضل في هذا اإلجناز، ونتمنى 

لهم التوفيق والنجاح في حياتهم القادمة«.
ومن جانبها أعربت كل من مديرة املرحلة الثانوية 
حصة املطيري، ومديرة املرحلة املتوسطة نبيلة بولند 
واجلهاز اإلداري عن سعادتهم بهذه املبادرة الطيبة 
من البنك األهلي الكويتي، وتقدموا بالشكر اجلزيل 

إلدارة البنك على رعايته لهذا احلفل. 

 اعلن البنك التجاري الكويتي عن تنظيمه زيارة 
ميدانية لطلبة وطالبات مدرس���ة الكويت الوطنية 
االجنليزية في فرع جنوب الس���رة وذلك استكماال 
خلطواته الس���ابقة التي قد بدأها ف���ي فبراير 2011 
باستقبال عدد من طالب املدارس احلكومية واخلاصة 

في الكويت.
 وتأتي هذه اخلطوة من جانب البنك انطالقا من 
حرصه على االهتمام بقط���اع التعليم ورغبته في 
املشاركة بأي أنشطة معنية سواء بأطفالنا الصغار 

أو الشباب من أبناء املجتمع.
 وقد شملت الزيارة سلسلة من احملاضرات التوعوية 
والتثقيفية حول س���لوكيات االدخار وأهميتها على 
مستقبلهم واخلدمات واملعامالت املصرفية التي يقدمها 
»التجاري« لعمالئه، كما تضمن العرض ش���رح���ا 
واف�ي��ا عن حس�����اب األطف����ال »حس���اب�ي األول« 
وحس�����اب @Tijari » اخل���اص بالفئة العمرين من 
14 إل���ى 21 عاما، باإلضافة إلى العروض الترويجية 
واخلدمات املختلفة األخرى التي يقدمها البنك، وقد 
قدمت هذه احللقة التعريفية بطريقة مبسطة وسهله 

الطالب الطلبة والطالبات. 

جانب من حفل التخرج

طلبة مدرسة الكويت الوطنية االجنليزية في ضيافة »التجاري«

تشارك اجلالية األردنية احتفاالتها بذكرى عيد استقالل بالدها برعاية جتارية من شركتي »برووي« و»تشيك ووتش«

»زين«: خصم 50% على الرسالة النصية القصيرة 
و20% على املكاملات الدولية إلى األردن 

أرض املعارض تشهد افتتاح معرض 
»أوت لت« اليوم مبشاركة 70 جهة

بالتعاون مع جلنة املرأة بالهيئة التنفيذية لالحتاد الوطني لطلبة الكويت

 نادي سيدات األعمال يقيم ورشة عمل 
»كيف تستمر شركتك في ظل الظروف العاصفة«

»مركز سلطان« يعلن عن الرابحني بالباقات 
الثالث األولى إلى »ديزني الند - باريس«

الهواري عن عزم   وكشف 
الشركة إجراء خصومات فاعلة 
على اغلب منتجاتها بنسب تصل 
إلى 75% كما س����تقدم الشركة 

لزوارها مفاجآت عديدة.
ق����ال مدير  وم����ن ناحيته 
املبيعات في ش����ركة تش����يك 
ووت����ش خالد قيق����ي إحدى 
الش����ركات الراعية للمعرض، 
الش����ركة كانت في مقدمة  ان 
الشركات املؤسسة للمعرض 
واملشاركة فيه منذ انطالق أولى 

دوراته.
وأشار الى ان جناح الشركة 
في املعرض يرتكز على موقعني، 
األول لتقدمي العروض اخلاصة 
واخلصوم����ات الكبيرة والتي 
تصل إلى نحو 75% على ساعات 
من ماركات جاك ازورو وإلي 
ماركوس وايف سان بيركلن، 
اما املوقع الثاني فسيقدم فيه 
تشكيلة جديدة لصيف 2011 من 
الساعات العاملية واالكسسوار 

وحقائب اليد.
ووصف قيقي توقيت إقامة 
املعرض بأنه جيد، معربا عن 
أمله ف����ي ان تكون فترة إقامة 
أكثر مم����ا هي عليه  املعرض 
حالي����ا، داعي����ا زوار املعرض 
الى عدم تفويت فرصة زيارة 
املعرض دون زيارة جناح تشيك 
ووتش والتمتع باخلصومات 

الكبيرة املقدمة.
يذكر ان املعرض يستقبل 
زواره بالصالة رقم 6 بأرض 
الدولي����ة على مدى  املعارض 
فترتني صباحية من الس����اعة 
الس����اعة  الى  9.30 صباح����ا 
الواحدة ظهرا ومس����ائية من 
الساعة 5 عصرا الى الساعة 10 
مساء ويوم اجلمعة فترة واحدة 
مسائية من الساعة 5 عصرا الى 

الساعة 10.30 مساء. 

Swinnen م���ن اململكة املتحدة 
والتي فازت بجائزة التميز لعام 
2010، ولها خب���رة عريقة في 
العمل والتدريب  تقدمي ورش 
املتقدم، مش���يرة ال���ى ان هذه 
اخلبيرة قامت بتدريب العديد 
من اجلهات في مختلف الدول 
العربية والعاملية منها: مؤسسة 
البترول الكويتية، شركة أملنيوم 
البحري���ن، قطر غاز، اجلامعة 
العربية املفتوحة، معهد البحرين 
للتدريب، احلكومة البلجيكية 
وغيرها من اجلهات في مختلف 

الدول العربية واألجنبية.
وذكرت العوض���ي ان هذه 
الورشة تهدف الى متكني الشباب 
والشابات من تطوير قدراتهم 
الش���خصية واالقتصادية في 
مجال األعمال واملش���روعات 
الصغيرة واألصغ���ر، وكذلك 
التميز بأعمالهم ونش���اطاتهم 
خصوص���ا في ظ���ل الظروف 
االقتصادي��ة احلالية واالزمة 
الت���ي تعص���ف باالقتص���اد 

العاملي. 

والت ديزني، جون دافيد مارك 
قائال: »انه من بالغ الس����عادة 
أن نش����ارك مركز سلطان هذا 
العرض الرائ����ع والفريد وأن 
نرى سحر ديزني يعم كل مراكز 
س����لطان، ونود أن نعرب عن 
خالص متنياتن����ا بحظ وافر 
الزبائن املشاركني في  جلميع 

هذا العرض«.
بالذك����ر أن هذا   اجلدي����ر 
العرض حصري حلاملي بطاقة 
 TSC Rewards مركز س����لطان
والتي ميك����ن احلصول عليها 
فورا ومجانا في أي من مراكز 

سلطان. 

وقال الرئيس التنفيذي للشؤون 
التجارية في »زين« الكويت عمر 
العمر: نقدم التهنئة لشعب اململكة 
األردنية الش����قيق، ولكل قياداته 
وألركان سفارة اململكة األردنية في 
املقيمني  الكويت وجميع إخواننا 
من اجلالي����ة األردني����ة في هذه 

املناسبة.
وأكد العمر أن »زين« ش����ركة 
عاملية جذوره����ا عربية حترص 
باس����تمرار على املشاركة الفاعلة 
باملناس����بات الوطنية ومبختلف 
املناسبات السعيدة، ومنها األعياد 
الوطنية التي تعيشها كل الشعوب. 
وأضاف أن التخفيضات تسري على 
جميع الرسائل النصية القصيرة 
)SMS( واملكاملات الصوتية الصادرة 
إلى األردن ابتداء من الس����اعة 12 
بعد منتص����ف ليلة االربعاء يوم 
25 مايو، وتستمر ملدة 24 ساعة، 
ش����املة جميع عمالء الدفع اآلجل 

والدفع املسبق. 

ومش����اركتهم فيه ق����ال مدير 
العالق����ات العامة في ش����ركة 
ان  الهواري  برووي، م����روان 
الشركة ترعى املعرض للسنة 
الثانية على التوالي وذلك في 
ظ����ل النجاحات الت����ي حققها 
املعرض في دوراته الس����ابقة 
وفي ظ����ل اإلقبال اجلماهيري 
الكبير الذي يحظى به املعرض 

طوال فترة إقامته.
الى ان  اله����واري  وأش����ار 
الشركة حققت خالل مشاركتها 
العام املاضي جناحا كبيرا سيتم 
العام  استثماره بش����كل جيد 
احلالي، حيث متت زيادة مساحة 
جناح الشركة الى ثالثة أضعاف 
ما كانت عليه في العام املاضي 
لتصل إلى نحو 354 مترا مربعا، 
حيث ستشمل معروضات جناح 
الش����ركة العديد من املنتجات 
العاب األطفال  التي س����تضم 
ومالبس األطفال ومستلزماتها 
وهناك أش����ياء جديدة سيتم 
عرضها ألول مرة، مشيرا الى 
ان برووي جتلب منتجاتها من 
جميع أنحاء العالم الى الكويت 
ومبا يتالءم مع حاجة السوق 

ومتطلباته.

 نظم نادي سيدات األعمال 
الكوي���ت  واملهني���ات ف���رع 
التابع ملنظمة سيدات األعمال 
واملهنيات العاملية بالتعاون مع 
جلنة املرأة بالهيئة التنفيذية 
لالحتاد الوطني لطلبة الكويت 
وألول مرة ورشة عمل »كيف 
تستمر شركتك في ظل الظروف 

االقتصادية العاصفة«.
وصرحت رئيس نادي سيدات 
األعمال واملهنيات مها البغلي بأن 
هذه الورشة تعتبر من انشطة 
برنامج »املرأة القيادية املبادرة« 
والذي احتفل النادي بانطالقه 
ف���ي يوليو 2010 بالتعاون مع 
مبادرة الشراكة الشرق أوسطية 
)MEPI( وقد اتاح هذا البرنامج 
للعديد من العضوات وغيرهم 
إلب���راز نش���اطاتهم وأيض���ا 
الش���خصية  تطوير مهاراتهم 

والتجارية.
 ومن جانبها قالت رئيسة 
جلنة »احموا مهاراتنا« سهى 
العوضي ان هذه الورش���ة من 
 An تقدمي احملاض���رة العاملية

 اجلدير بالذكر أن كل عميل 
يحصل عل����ى فرصة لدخول 
السحب مقابل كل عملية شراء 
بقيمة 10 دنانير ومضاعفتها في 
أي من املراكز املشاركة، وتتم 
السحوبات كل أسبوع إلعالن 

ثالثة رابحني جدد.
 من جانبه، قال مدير برنامج 
الوالء TSC Rewards لدى مركز 
سلطان: »ان إدارة مركز سلطان 
في س����عي دائم لتقدمي أحدث 
وأفضل العروض إلى الزبائن 
الكرام لتعزز متعة التسوق في 
مراكز سلطان، مضيفا أن هذا 
التعاون مع شركة والت ديزني 
يعد األول من نوعه لتنسيق 
اجلهود والرؤى الهادفة لرسم 
البسمة والسعادة على وجوه 

زبائن مركز سلطان.
ب����دوره، أوض����ح مدي����ر 
احلسابات الرئيسية في شركة 

أعلن����ت »زي����ن« ع����ن تقدمي 
تخفيضات على الرسائل النصية 
القصي����رة الدولي����ة واملكامل����ات 
الصوتية الدولي����ة الصادرة إلى 
اململكة األردنية الهاشمية بتاريخ 
25 الشهر اجلاري، وذلك مبناسبة 
ذكرى عيد االستقالل الذي يوافق 

اليوم.
وذك����رت الش����ركة ف����ي بيان 
صحاف����ي أنها قام����ت بتقدمي هذا 
الع����رض عل����ى مدى الس����نوات 
املاضية في إطار حرصها الشديد 
على مش����اركة كاف����ة عمالئها في 
أنها  جميع مناسباتهم خصوصا 
تعتبرهم الش����ريك الرئيسي لها 
ف����ي عملها، ولتكون أول ش����ركة 
اتصاالت تبادر الى تقدمي تخفيضات 
بهذا احلجم، ليصل اخلصم على 
الرس����الة الدولي����ة القصيرة إلى 
50% للرسالة الواحدة و20% على 
املكاملات الصوتية الدولية الصادرة 

إلى اململكة األردنية.

حتت رعاية وبحضور وكيل 
التج����ارة والصناع����ة  وزارة 
عبدالعزيز اخلالدي تشهد ارض 
املعارض الدولية مبشرف اليوم 
افتتاح دورة جديدة من دورات 
معرض »اوت لت« الذي تقيمه 
وتنظمه شركة معرض الكويت 
الدولي خالل الفترة من 5/25الى 
أكثر  2011/6/4 مبشاركة نحو 
من 70 ش����ركة جتارية محلية 

متخصصة.
وبرعاية جتاريه من شركتي 
برووي وتشيك ووتش تنطلق 
الذي أطلقت  أنشطة املعرض 
ارض املع����ارض أولى دوراته 
قبل ثالث سنوات وسط حماس 
وتشجيع من كبرى الشركات 
املاركات  احمللية وكالء كبرى 

العاملية.
وحول رعايتهم للمعرض 

 أعلن مركز سلطان عن قيامه 
وبالتنس����يق مع شركة والت 
ديزني، بتوفير 12 باقة س����فر 
عائلية الى ديزني الند باريس، 

حيث املغامرة واملرح.
وتعد »ديزن����ي الند« ابرز 
العائلي����ة  الترفي����ه  معال����م 
حيث املتع����ة واملرح مع أحب 
الش����خصيات الكرتونية التي 
اش����تهرت بها ش����ركة والت 
ديزن����ي مثل ميك����ي وويني 
وأميرة ديزن����ي باإلضافة إلى 
العديد من األنشطة الترفيهية 
التي تضف����ي جوا من البهجة 
وتخلد في الذاكرة أحلى حلظات 

السعادة واالستجمام.
الباقات رحلتي  وتش����مل 
الذه����اب والع����ودة واإلقامة 
مل����دة أربعة أيام باإلضافة إلى 
تذاكر الدخول إلى ديزني الند 

باريس.
الس����حب األول  أقيم   وقد 
للباقات الثالث األولى في مركز 
سلطان اجلابرية يوم 19 مايو 
اجلاري بحضور ممثلي وزارة 

التجارة.
الرابحني  حيث أعلن ع����ن 
بالباق����ات الثالث األولى وهم: 
فادية دياب، ووجي مستتوناجا، 

وجريتشن إيجلينت.
ويستمر هذا العرض الفريد 
حتى 11 يونيو 2011 في مراكز 
سلطان بالس����املية � الشرق � 
اجلابرية � س����لوى � حولي � 
الكوت � الفحيحيل واألحمدي 

على الباقات التسع املتبقية.

عمر العمر 

خالد قيقيمروان الهواري

مها البغلي

لقطة جماعية للفائزين بسحب »مركز سلطان«


