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»علي عبدالوهاب وأوالده وشركاهم« تفوز بجائزة »VANS« ألفضل محالت البيع بالتجزئة لـ 2011
فازت شركة علي عبدالوهاب وأوالده وشركاهم 
بجائزة أفضل محالت للبيع بالتجزئة في منطقة 

الشرق األوسط وأفريقيا لسنة 2011 حيث تود شركة 
علي عبدالوهاب وأوالده وشركاهم أن تغتنم هذه 
املناسبة للتوجه بالشكر لعمالئها الكرام الذين هم 

موضع تقديرها حقا، وهم من جعل هذا النجاح 
ممكنا واحلصول على هذه اجلائزة القيمة أمرا 

مستحقا.  كما تود أن تشكر اعضاءفريق عملها 
الذين تعتز بهم ومبجهودهم وتفانيهم في عملهم 

إلجناح وجود هذه العالمة التجارية في الكويت 
وانتشارها جلمهور العمالء. وتُعد »VANS« العالمة 
األصلية ألشهر شركة مصنعة لألحذية الرياضية 
ومالبسها. ففي عام 1966 افتتحت شركة مطاط 

»Van Doren« أعمالها التجارية في كاليفورنيا وفي 
غضون بضع سنوات أصبحت متبناة من قبل ثقافة 
رياضة التزلج حول العالم وأصبحت العالمة املفضلة 
لدى محبي األحذية واملالبس الرياضية العصرية في 
العالم أجمع. واليوم التزال »VANS« العالمة التجارية 

املفضلة التي متثل الشكل الذي يجسد منط احلياة 
في كاليفورنيا اجلنوبية بخبرة وتاريخ ألكثر من 
40 سنة. وتقدم اآلن مجموعة كاملة من األحذية 

واملالبس واالكسسوارات وأحذية التزلج على اجلليد 
والتكنولوجيا الداعمة ملعدات الوقاية، ارتفع اسم 
»VANS« واكتسبت شهرتها لتصبح قوة وعالمة 

جتارية مهيمنة في العالم في مجال صناعة األحداث 
الرياضية والعالمة التجارية األصلية املعتمدة 
الختيارات منط احلياة االستهالكية املعاصرة.

علي عبدالوهاب وأوالده وشركاهم، هي شركة رائدة 
في مجال جتارة التجزئة واجلملة، وتعد من أقدم 
الشركات التجارية في الكويت حيث تتمتع بخبرة 

طويلة متتد ألكثر من 90 عاما من النجاح، دأبت 
خاللها على إتباع سياسة توسعية جريئة فأصبحت 

وكيال ألكثر من 40 من العالمات التجارية األشهر 
على مستوى العالم.

وافتتحت الشركة أول معرض »VANS« في الكويت 
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أعلن بنك برقان عن أس���ماء 
الفائزين في السحوبات اليومية 
على حساب يومي والذين فاز كل 
واحد منهم بجائزة 5000 دينار 
وكان احلظ في هذه السحوبات 
من نصيب: عبده محمد الشبراوي 
حس���نني ش���رف الدي���ن � دالل 
عبدالوه���اب يوس���ف احلمود � 
 � فجر صالح عبدالغني املطوع 
صبيحة محمد علي رستم � آالء 

نزار عبدالقادر اإلبراهيم.
وقام بنك برقان بإعادة إطالق 
حساب يومي بحلة جديدة ومزايا 
متعددة جعلت من فتح احلساب 
والفوز فيه أكثر سهولة وسرعة. 
ومع الش���روط واملزايا اجلديدة 
أصبح بإمكان العميل فتح حساب 
يوم���ي والدخول في الس���حب 
مباش���رة بعد 48 ساعة من فتح 
احلس���اب مما يعد نقلة جديدة 
تضيف فرصا سريعة ومباشرة 
للفوز، وقام البنك كذلك بتخفيض 
احلد األدنى لفتح احلساب ليصبح 
100 دين���ار فقط أو م���ا يعادلها 
من العم���الت األخرى مما يتيح 
الفرصة لع���دد اكبر من العمالء 
الراغبني في فتح هذا احلساب. كما 
يحظى العمالء بكوبون مقابل كل 
10 دنانير، وهو األمر الذي يعني 
إمكانية زيادة فرص الفوز مبرات 
عديدة مع زيادة الرصيد املودع 

في احلساب.

تواصل شركة معرض الكويت 
الدولي استعداداتها إلقامة الدورة 
احلادية عشرة من معرض التعليم 
خالل الفترة من 13 الى 2012/2/16 
حتت رعاية وزير التربية ووزير 
التعليم العالي ووزير العدل أحمد 
املليفي، وبهذه املناسبة صرح مدير 
املعرض لدى شركة معرض الكويت 
الدولي خالد الهندي بان معرض 
التعليم تقدم من خالله الش����ركة 
رسالة الى أبناء املجتمع تهدف من 
ورائها الى مساعدة الباحثني عن 
فرصة جيدة الستكمال تعليمهم 
س����واء على الصعي����د احمللي أو 
الدولي، كما يقدم املعرض فرصا 
للراغبني في االرتقاء مبس����تواهم 
التعليمي والتدريب املهني، إضافة 
لذل����ك يق����دم املع����رض الفرصة 
للمؤسسات التعليمية على اختالف 
أنواعها واجتاهاتها الس����تعراض 
التعليمية،  برامجها ومميزاته����ا 
وبذلك ف����إن املعرض يجمع حتت 
س����قف واحد مزيج����ا منتقى من 
املؤسسات اجلامعية والتعليمية 

واملعاهد التدريبية.
وتابع الهندي تصريحاته قائال 
ان املعرض قد القت فكرته الدعم 
والتشجيع من اجلهات احلكومية 
ذات العالقة وفرصة املشاركة فيه 
مفتوحة أمام اجلامعات واملؤسسات 

التعليمية واملعاهد اخلاصة.
وقد أعلنت رعايتها للمعرض كل 
من اجلامعة األميركية في الكويت 
والكلية االس����ترالية في الكويت 
واجلامعة األهلية بالبحرين، ومن 
اجلهات التي أعلنت مشاركتها في 
املعرض جامعة العلوم التطبيقية 

)البحرين( وماسترخت.
ويق����ول الهن����دي إن اله����دف 
الرئيسي من وراء إقامة املعرض 
هو مساعدة الطلبة وأولياء أمورهم 
عل����ى متابعة أفض����ل اخليارات 

التعليمية املتاحة.
ولفت مدي����ر املعرض الى انه 
س����يتم تنظيم رحالت من وزارة 
التربية واملدارس اخلاصة لزيارة 
املع����رض، فيما أش����ار الى جديد 
املع����رض وه����و دع����وة املدارس 
اخلاصة واملعاهد االهلية والكليات 

العسكرية للمشاركة.

»برقان« يعلن 
الفائزين بسحب 

حساب »يومي«

أرض املعارض 
تنظم معرض

التعليم
 في 13 فبراير

خالد الهندي


