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أعلن أمني السر ورئيس جلنة العمل االجتماعي في جمعية 
مشرف التعاونية عمر القناعي عن فتح الباب للتسجيل 
في بطولة مشرف لكرة القدم بالتنسيق مع الهيئة العامة 
للشباب والرياضة وبالتعاون مع قطاع األنشطة بوزارة 
التربية وحتقيقا لرغبة املساهمني وأبناء املنطقة ووفقا 
ألهداف مجلس اإلدارة لرعاية 
الشباب واالهتمام بالنشء من 
خالل تنظيم األنشطة الرياضية 

واالجتماعية والثقافية.
القناعي: كما ترعى  وأشار 
جمعية مشرف األندية املسائية 
مبدارس البنني والبنات بوزارة 
التربية التي تعتبر واحدة من 
أهم املشاريع ملزاولة األنشطة 
ولرعاية املوهوبني واملبدعني 
الشباب في املجاالت الرياضية 
وحتقق طموحاتهم وتعتبر هذه 
البطولة جزءا من األنش���طة 
االجتماعية التي تقدمها اجلمعية ألبناء املنطقة ومجلس 
اإلدارة يحرص على دعم ورعاية األنشطة وتنمية املواهب 
وتش���جيعها واالهتمام بهذه اللقاءات الرياضية الودية، 
كما تعتبر هذه البطولة التي ستشهد مشاركة فرق تضم 
العبني محترفني ومشاركة حكام دوليني فرصة للتعارف 
واخللق بالروح الرياضية بعيدا عن املنافسة وتهدف الى 
زيادة التوعية والثقافة الرياضية لدى الشباب واستغالل 

أوقات الفراغ فيما يفيدهم.
وقال: يبدأ التسجيل اليوم األحد املوافق 11/4 ويستمر 
حتى 11/8 وعلى من يرغب بالتس���جيل من أهالي منطقة 
مشرف وضاحية مبارك العبداهلل مراجعة ادارة اجلمعية 
قسم العالقات العامة أثناء الدوام الرسمي مصطحبني معهم 
البطاقات املدنية األصلية جلميع الالعبني، ومبلغ تامني قدرة 
10 دنانير، وسيكون موعد انطالق البطولة يوم األحد 11/11 
وسيشرف على البطولة جلنة مت تشكيلها من املتخصصني 
للتعاون على إجناح البطولة التي ستكون جوائزها قيمة 
حيث مت تخصيص جوائز تصل الى 1000 دينار للفريق 
األول و750 دينارا للفريق الثاني ومبش���اركة الشركات 

الراعية التي دائما تكون داعما رئيسيا للبطولة.

عمر القناعي

القناعي: دعم املدارس 
واألنشطة الرياضية في املنطقة 

من أولويات تعاونية مشرف

»باث & بودي وركس« 
تطلق مجموعتها اجلديدة

 From Paris,with Love 
ملوسم اخلريف في الشرق األوسط 

تقدم لك »باث & بودي وركس« هذا املوسم، مجموعة رائعة 
من العطور الباريسية From Paris, with Love وهي جتمع ثالثة 
 Paris عطور فريدة بدرجات مستوحاة من مجموعتها احملبوبة
Amour. وهذه العطور مس����توحاة من الطيوب احمللية الراقية 
وعبق الزهور الناعمة في محالت الورود وجمال املدينة املتألق 

مع أضواء املساء.
تترك عطور Paris in Bloom األجواء معطرة بعبير الزهور، 
وحتي����ط بها درجات من عطر الفاكهة واإلجاص الش����هي، كما 
لو كانت باقة جميلة فواحة. وفي شوارع باريس، ليكن عطر 
Sweet on Paris رفيق����ك الذي مينح����ك خليطا حلوا مميزا من 
خالص����ة التوت البري الغني والليمون املنعش. ولس����هرة ال 
تنسى، تألقي بعبير Paris Nights مع املسك والياسمني ودرجات 

توت العليق البري.
تتضم����ن مجموعة العطور الثالثة لوش����ن اجلس����م وجل 
االستحمام ورذاذ اجلسم املعطر والرذاذ املعطر البراق، لتمنحك 
مجموعة From Paris ,with Love جتربة رائعة من التجوال في 
املدينة الساحرة كل يوم. تفضلي بزيارة أقرب محالت »باث & 

بودي وركس« واحصلي على عطرك الباريسي املفضل.

متتعي بأجواء باريسية مع عبير مدينة األنوار

منشأة أبيات ستوضح لألطفال بعض أسرار مهنة البناء من خالل رعايتها ألنشطة اإلنشاء والتعمير الترفيهية الهادفة ضمن مرافق مدينة كيدزانيا ـ الكويت 

»أبيات ميجاستور« تنضم إلى مدينة »كيدزانيا الكويت«

والفائدة في منشأة طالء املنازل 
وتنظيف النوافذ، وال شك في ان 
جميع األنشطة التي جتري في 
املنشآت الديناميكية اآلمنة التي 
تديرها »أبيات« في منطقة موقع 
االنشاءات، وعددها ثالث منشآت، 
ستساهم في منح طاقم العاملني 
الصغار ف���ي مدينة »كيدزانيا« 
فهما اوسع ألعمال تصميم وبناء 

وصيانة املنازل. 
وفي هذا السياق قال فيصل 
خاجة، املدير األول للتس���ويق 
وتطوير األعمال لدى »أبيات«: 
ابي���ات ميجاس���تور  »تفخ���ر 
الكويت  بشراكتها مع كيدزانيا 
لتقدم لألطفال جتربة ديناميكية 
التجريبي  التسويق  فريدة من 
والتعليم الترفيهي املوجه، فمن 

يعيشون من خاللها جتربة رائعة 
حتاكي الواقع ف���ي عالم البناء 
والتشطيب الداخلي واخلارجي 
للمنازل، وذلك متاشيا مع مفهوم 
كيدزانيا احلاصل على عدة جوائز 
عاملية، والقائم على دمج الترفيه 
والتعلي���م في جتربة فريدة من 

الترفيه املوجه. 
ويش���مل موقع االنش���اءات 
منش���آت مصغرة متثل جميع 
مراح���ل عملية البن���اء بدءا من 
التصمي���م وحتى بن���اء املنزل 
باس���تخدام م���واد آمنة ضمن 
منش���أة خاصة باع���داد احجار 
البن���اء، كما س���يتمكن األطفال 
من تعلم اخلطوات واألس���اليب 
العملية لطالء اجلدران وتنظيف 
ف���ي اجواء م���ن املرح  النوافذ 

من مهارات وأساليب البناء، ومن 
املؤكد أن مشاركة ابيات ميجاستور 
سيعزز االجواء االيجابية ويضيف 
عنصر احلياه الواقعية لدى مدينة 
كيدزانيا، كما س����يمنح األطفال 
جتربة ش����يقة حتاكي الواقع في 

بيئة آمنة«.
وميكن لألطف����ال ضمن هذه 
األنشطة اللهو واملرح مع اكتساب 
مزيد من املعرفة عن اسرار مهنة 
اعمال البناء وما يتطلبه انش����اء 
بيت األحالم في منشأة »أبيات« الى 
جانب اختيار لعب دورهم املفضل 
من بني 100 شخصية ووظيفة اخرى 
في 78 منشأة مختلفة، وذلك عند 
افتتاح مدينة »كيدزانيا الكويت« 
بعيد االنتهاء من بناء مرافق املدينة 

في مجمع األڤنيوز. 

خالل مساعدة األطفال على فهم 
اجلوانب املختلفة لالنش���اءات 
في سن مبكرة، فانهم سيدركون 
اهمية العمل اجلاد والتنظيم الذي 
يتطلبه تنفي���ذ املنازل، ونحن 
نتطلع من خ���الل هذه التجربة 
الى تزويد اجليل القادم باألدوات 
واملهارات التي متكنهم من بناء 
منزل األح���الم اخلاص بهم في 

يوم من األيام«.
آغا،  وأضافت كن����دة يعقوب 
مدير التس����ويق ل����دى كيدزانيا 
الكويت، »اننا س����عداء بالشراكة 
ابي����ات ميجاس����تور، كونها  مع 
س����تمنح األطف����ال الفرصة لفهم 
العمل اجلماعي وحس����ن  اهمية 
الوقت باالضافة  االدارة وتنظيم 
الى التعرف على مجموعة واسعة 

أعلنت »كيدزانيا � الكويت«، 
العالمة التجارية الشهيرة عامليا 
في مج���ال الترفي���ه التعليمي 
اله���ادف، عن انضم���ام »أبيات 
ميجاستور«، اكبر معرض ملواد 
البناء واألثاث في الشرق األوسط، 
الى قائمة الشركات واملؤسسات 
الرائدة من شركاء التسويق في 
مدينة كيدزاني���ا، وتنص بنود 
االتفاقية ب���ني كل من كيدزانيا 
الكويت، التي تقوم شركة محمد 
حمود الشايع بادارتها وتشغيلها 
في الكويت بحسب اتفاقية متثيل 
جتاري حصري، وشركة ابيات 
ميجاستور، على ان تقوم األخيرة 
برعاية مرافق موقع االنشاءات 
ضمن مدين���ة كيدزانيا بحيث 
تقدم لألطفال بيئة آمنة وممتعة 

تسويق جتريبي وتعليم ترفيهي نتاج الشراكة اجلديدةشراكة »أبيات« و»كيدزانيا الكويت« تقدم جتربة ديناميكية لألطفال

عروض متميزة حلاملي بطاقة عائلة إيكيا  على الوجبات في مطعم إيكيا

يتبعون نظام����ا غذائيا صحيا 
االس����تمتاع بخص����م 15% على 
املأك����والت الصحية  مجموعة 

في املطعم.
ملزيد من املعلومات عن عروض 

اخلاصة، كما سيحصلون أيضا 
على خصم 10% على مجموعة 
مخت����ارة من منتجات س����وق 
األغذي����ة الس����ويدية، وعالوة 
على ذل����ك، ميكن لألفراد الذين 

حتسني جتربة التسوق بشكل 
عام، وسيحصل حاملو البطاقة 
على خصومات فورية على مدار 
الع����ام على منتج����ات مختارة 
من مجموع����ة ايكيا احلصرية 

بطاقة عائل���ة ايكيا يتعني على 
حاملي البطاقة زيارة معرض ايكيا 
الكويت أو زيارة موقع الشركة 
اإللكتروني www.ikea.com.kw أو 

االتصال على الرقم 1840408.

في إطار الفوائد واالمتيازات 
العديدة التي متنحها بطاقة عائلة 
ايكيا، قدمت ايكيا الكويت مؤخرا 
عرضا جديدا وخاصا صمم بشكل 
الوالء  فريد ليستكمل برنامج 
اخلاص بايكيا الكويت، ولتلبية 
أذواق عمالئها، قامت الش����ركة 
بتخفيض أسعار الوجبات في 
مطعمها ليستمتع جميع أفراد 
التي  الفريدة  األسرة بالنكهات 

يحبونها.
هذا وسيحصل املتسوقون من 
حاملي بطاقة عائلة ايكيا اآلن 
حصريا على وجبة عائلية بسعر 
متميز، تتكون الوجبة من كرات 
اللحم السويدية، وباستا البيني 
مع صدر الدجاج املشوي، وجبة 
قطع ناغيتس الدجاج مع البطاطا 
املقلية لألطفال أو وجبة النقانق 
مع البطاطا املهروسة لألطفال، 
وذلك مقابل 4.500 دنانير فقط، 
بدال من سعرها األصلي الذي هو 

5.950 دنانير.
ومتنح بطاق����ة عائلة ايكيا 
حامليها فوائد وامتيازات عديدة 
داخل وخارج املعرض، وفرصة 
املزيد من األموال من  ليوفروا 
خالل اخلصومات باالضافة الى 

عرض مميز في مطعم إيكيا


