
أخبار إعالنية
االثنني 24 أغسطس 2015

10
»مول 360« مينح ضيوف ردهة املطاعم
تذاكر سينما مجانية حتى 31 أغسطس

»ماكدونال���دز«، و»كنتاكي 
فرايد تش���يكن«، و»ساب 
واي«، و»كوردو«، و»سالد 
كرييشن«، و»برغر كينغ«، 
و»بيتزا ه���ت«، »وصباح 
ومسا«، و»برغرز«، و»تي 
جي آي فراي���دي«، و»ماي 
في���ر جريل«، و»كاش���ونة 
البي���ت«، و»شبس���تان«، 
تي���وزدي«،  و»روب���ي 
و»ساكورا«، و»برجرهوليك«، 

و»فيغز«.
املناس���بة، قالت  وبهذه 
كلوديا لوبوسينسكا، مديرة 
التسويق في »مول 360«: 
»نحن سعداء جدا إلطالق هذا 
العرض اجلديد الذي نكافئ 
من خالله عمالءنا األوفياء 
مبنحهم جتربة سينمائية 
مجانية لدى ارتيادهم أحد 
منافذ ردهة املطاعم في »مول 
360«. ونهدف من تعاوننا 
مع »سينسكيب« إلى إثراء 

جتربة التسوق التي يختبرها 
عمالؤنا الكرام«.

وتش���هد ردهة املطاعم، 
املتاحة حاليا لالس���تثمار، 
عملية جتديد واسعة بقيمة 
مليوني دينار. وعند االنتهاء 
من جتديدها، سيتضاعف 
ع���دد املطاع���م الراقية في 
الردهة ليصل إلى 6 مطاعم 
باإلضافة إلى افتتاح مقهيني 
جديدين، مما يرفع عدد منافذ 
إلى  املأكوالت واملشروبات 
26. وسيتم تعديل ردهات 
اجللوس ملواكبة متطلبات 
الضيوف في تناول الطعام 
ضمن مساحات مفتوحة أو 

مخصصة.
ومن املقرر اكتمال مرحلة 
التجدي���د األول���ى بحلول 
نوفمبر 2015 لتبدأ املرحلة 
الثانية خالل الشهر نفسه، 
وتليها املرحلة األخيرة في 

أبريل 2016.

أن تتم عمليات اإلنفاق في 
اليوم نفسه. وتشمل املطاعم 
املش���اركة في العرض على 

طرح »مول 360«، وجهة 
التسوق الرائدة في الكويت، 
عرضا جديدا يتيح لعمالئه 
احلصول على تذاكر مجانية 
حلضور األفالم السينمائية 
التابعة  الع���رض  في دور 
لشركة الس���ينما الكويتية 
الوطني���ة »سينس���كيب«، 
وذلك عند إنفاقهم مبلغ 15 
دينارا في منافذ ردهة املطاعم 
الكائنة في الطابق الثاني من 
املول، ويسري هذا العرض 
خالل الفت���رة بني 25 - 31 

أغسطس.
ويحص���ل العمالء على 
التذاك���ر املجانية من نقطة 
تس���لم التذاكر الكائنة في 
الطابق الثاني للمول مقابل 
مطع���م »فيغز«، وذلك عند 
إب���راز إيص���االت املبيعات 
املس���تلمة من أحد مطاعم/ 
الس���ريعة  الوجبات  منافذ 
في ردهة املطاعم ش���ريطة 

حصرياً لدى روائع چنيف للساعات

Fendi timepieces تكشف عن تشكيلة
 Fendi My Way Bracelet اجلديدة

الرائعة،  والعلبة املتقوسة 
التي تذكر بشكل الساحات 
الروماني���ة وتب���رز بفضل 
املميزة على   Fendi بصم���ة

االطار اخلارجي.
 Fendi وقاد باتت س���اعة
My Way Bracelet  اكثر انوثة 
وترفا من اي وقت مضى مع 
اصدار األملاس احملدود، فقد 
الساعة عند االطار  رصعت 
اخلارجي والسوار واملؤشرات 
ب��505 حبات املاس وصنعت 
منها 50 قطع���ة فقط حول 
 Glamy العالم، مزودة بفراء
االسود ورسالة شخصية من 

سيلفيا فنتوريني فندي.
التش���كيلة قطعة  تضم 
ب��24  مترفة اخرى رصعت 

أمل���اس ع���ل ىاالطار  حبة 
اخلارجي مع قرص ومؤشرات 
االبي���ض، وعقارب  بالل���ك 
بتقطيع أملاسي، وسوار من 
الستانلس ستيل، وال بد من 
االش���ارة الى ان االصدارين 
باللون���ني الذهبي والوردي 
واالصف���ر هما جزء من هذه 
التشكيلة اجلديدة التي تطل 
جميع قطعته���ا بياقة فراء 

ثعلب القطب الشمالي.
 Fendi My حتتفي تشكيلة
Way Bracelet  املدوية وغير 
الرس���مية في الوقت عينه، 
بأنوثة معاص���رة ومتميزة 
الى ابعد احلدود، مجس���دة 
بذلك املزاوج���ة املثالية بني 

االناقة والرقي.

Way Bracelet  بباقة من أجود 
املواد بحيث تنسق فيما بينها 
بش���كل جريء ال نظير له: 
ترصيع كامل بحبات األملاس 
او تفاصيل من حبات األملاس 
مع اس���اور من الستانلس 
ستيل او بلون الذهب االصفر 
والوردي، ع���ززت جميعها 

.Glamy بفراء
 Fendi حتتفي تش���كيلة 
My Way Bracelet  باجلذور 
لل���دار، فه���ي  الروماني���ة 
مستوحاة من النمط السلسلي 
الذي متت���از به Fendi، وهو 
العناصر االكثر رمزية  احد 
الى جانب شعار الدار الذي 
ميتاز به املشبك واملثبت على 
القرص كمؤشر للساعة 112، 

 Fendi My Way Bracelet
عبارة عن تش���كيلة تفيض 
بساطة واناقة في آن معا، لذا 
فهي مصممة للنساء الواثقات 
بأنفسهن واللواتي يرغنب في 
التعبير عن اسلوبهن املتفرد 

برقي تام.
تتسم هذه الساعة مبيزة 
 Glamy فريدة هي ياقة فراء
الشهيرة واملصنوعة يدويا من 
قبل حرفيني بارعني في مشغل 
الفراء لدى الدار لتمنح الساعة 
ملسة مدوية ال مثيل لها، ميكن 
نزع ياقة الفراء لتبدو القطعة 
اكثر بساطة بطابع غير رسمي 
وتكشف عن خطوطها النقية 

وجمالها.
 Fendi My تتمتع ساعات

كلية »اجلونكوين« الكندية تقدم
برامج تعليمية متميزة معترفاً بها دولياً

أعضاء هيئة التدريس ذوي 
املتميزة  العلمية  الكف����اءات 
واملعتم����دة من قب����ل كلية 

اجلونكوين في كندا«.
كلي����ة  حت����رص  كم����ا 
الكوي����ت   � اجلونكوي����ن 
على توفي����ر أفضل األدوات 
الالزمة لتقدمي  والتقني����ات 
تعليم على أعلى املستويات، 
ألنها توف����ر برام����ج رائدة 
املهارات  ومتميزة لتنمي����ة 
وصقل املواهب وتطوير املسار 
املهني ف����ي قطاع األعمال أو 

تقنية املعلومات.
وأض����اف جعف����ر معلقا 
على األسئلة املتزايدة حول 
الدراسة  موضوع استكمال 
»تتواف����ر فرص����ة  وق����ال 
التجسير األكادميي خلريجي 
كلي����ة اجلونكوين � الكويت 
لبرامج كلية اجلونكوين األم 
في كندا وحتويل س����اعاتهم 
الدراس����ية املعتمدة لدراسة 
البكالوريوس في اجلامعات 
الكندية والعاملية التي ترتبط 
كلية اجلونكوين الكندية معها 
أكادميية، ش����رط  باتفاقات 
استيفائهم ملتطلبات القبول 

في تلك البرامج.
أما عن البرامج الدراسية 
لكلية اجلونكوين � الكويت 
في العام الدراسي 2016-2015، 
تقوم الكلية بتوفير برنامج 
اللغة االجنليزية والتأسيس 
األكادميي، حيث تقدم دورات 
دراس����ية تأسيسية وبرامج 

لتعلم اللغة االجنليزية.

كما أعرب د.ديف مكهاردي، 
رئيس الكلية في الكويت عن 
فخره بأن يكون الرئيس األول 
لكلية اجلونكوين في الكويت، 
وتطرق إلى اخلطط املستقبلية 
في املساهمة في منو وتقدم 
الكلي����ة في مج����ال التعليم 
التطبيق����ي على املس����توى 
الدولي. وحتدث قائال: »حتت 
اش����راف كلية اجلونكوين � 
كندا تقوم كلية اجلونكوين � 
الكويت على حتديث برامجها 
لضمان اكتساب الطالب ألحدث 
املهارات الالزمة لشغل وظائف 
في املستقبل. كما تعمل كلية 
اجلونكوي����ن � الكويت على 
ضمان االحت����رام وااللتزام 
مبقرراته����ا وبرامجه����ا في 
الكويت بنفس معايير اجلودة 

املعمول بها في كندا«.
وجتدر اإلش����ارة إلى أن 
باب التسجيل للعام الدراسي 
اجلديد مفتوح اآلن في الفترة 
الكلية  الصباحية في مق����ر 
مبنطقة النسيم في اجلهراء. 
حيث تبدأ الدراسة في سبتمبر 
2015. كما أتاحت الكلية سهولة 
التواصل مع الطالب عن طريق 
موقعه����ا االلكتروني وكذلك 
الكلية على مواقع  حسابات 
التواص����ل االجتماعي. كلية 
اجلونكوين - الكويت تقدم 
للطلبة فرصة احلصول على 
ش����هادات عاملية معترف بها 
مقدمة من قبل املؤسسة األم 
ووضع أساس قوي ملستقبل 

ناجح ومزدهر.

عامليني لتصميم مبان مالئمة 
وصديقة للبيئة. مت تصميم 
الكلية من الداخل مع وضع 
الطالب كركن أساسي في عني 
االعتبار حيث كان الهدف هو 
توفير بيئة ذكية ومتطورة 
تس����اعد الطالب وتوفر لهم 
س����بل الراحة في التعامالت 
اليومية، فتم إنشاء فصول 
الوسائط  دراس����ية متعددة 
الذكي����ة لدع����م التعل����م في 
سائر البرامج، كما مت توفير 
شبكة االنترنت الالسلكي في 
الكلية.  كل مباني ومراف����ق 
واعتمدت إدارة الكلية نظام 
للتعلم يساعد الطالب في حق 
الوصول إلى املواد الدراسية 
وباقي اخلدمات عن بعد على 
مدار الس����اعة وط����وال أيام 

األسبوع.
وم����ن ه����ذا املنطلق قال 
س����عود عبدالعزي����ز جعفر 
رئيس مجل����س األمناء في 
الكلية: »أنش����ئت الكلية من 
أجل استحداث بيئة للتميز 
والريادة في مجال التعلم حتى 
يتسنى للطالب شق طريق 
النجاح على الصعيد املهني 
التخرج.  والش����خصي بعد 
حترص كلي����ة اجلونكوين 
عل����ى توفي����ر مجموعة من 
املزايا مثل نيل خريجي فرع 
كلي����ة اجلونكوين � الكويت 
ش����هادات معتمدة دوليا من 
كلي����ة اجلونكوين في كندا. 
حيث توفر كلية اجلونكوين 
في الكويت لطالبها نخبة من 

كلية اجلونكوين � الكويت 
هي ف����رع لكلية اجلونكوين 
والتكنولوجي����ا  ل����آداب 
التطبيقية، وهي من أفضل 
الكلي����ات الكندي����ة وأكثرها 
تقدما. يق����ع حرم الكلية في 
منطقة النس����يم في اجلهراء 
وتعمل الكلي����ة على توفير 
برامج متمي����زة معترف بها 
دوليا. كما تشتمل الكلية على 
مختب����رات تطبيقية تعتمد 
على تبني أحدث االجتاهات 
واألساليب في التعلم ما من 
شأنه أن يتيح فرصا واسعة 
للطالب للمشاركة واالنخراط 
في العملية التعليمية حتى 
يتسنى لهم اكتساب املهارات 
الالزمة للنجاح في بيئة عالية 

التقنية في عالم اليوم.
تعد كلي����ة اجلونكوين 
من أكب����ر وأع����رق الكليات 
الكندية في مستوى مرحلة 
ما بعد الثانوية، ويقع املركز 
الرئيسي للكلية بالعاصمة 
الكندية أوت����اوا، وهي كلية 
معترف بها م����ن قبل وزارة 
التدريب والكليات واجلامعات 
في مقاطعة أونتاريو الكندية. 
وحتظى الكلية بسمعة طيبة 
أكادميية متنح  كمؤسس����ة 
درجات علمي����ة ودبلومات 
جامعية وش����هادات مهنية 
مرموق����ة في مج����ال تقنية 

املعلومات وإدارة األعمال.
الكلية منش����آت  تض����م 
ومرافق متعددة على مستوى 
عال حيث مت االستعانة بخبراء 

سعود عبدالعزيز جعفر 

االثنني.. للمحافظة على البيئة في »كراون بالزا«

»الهدف ليس أن نعيش إلى األبد، الهدف هو 
خلق شيء يعيش«، نقال عن الروائي األميركي 
شاك باالنيك، كتبت هذه العبارة على األقالم 
ودليل الصفحات التي وزعت جلميع ضيوف 

كراون بالزا كتذكار للمحافظة على البيئة. 
اختار موظفو وادارة الفندق اللون األخضر 
للتعبير عن مشاركتهم في برنامج احملافظة 
على البيئة من مجموعة فنادق انتركونتيننتال 
كل يوم اثن���ني. برنامج احملافظة على البيئة 
هو برنامج مطور يسمح باستمرارية املراقبة، 
القياس واإلبالغ ع���ن االنبعاثات الكاربونية 

واس���تهالك الطاقة مع اقتراح حلول صديقة 
للبيئ���ة نتيجة لذلك مت تنفيذ 214٧5 حال من 
قبل مجموعة فنادق انتركونتيننتال في جميع 

أنحاء العالم خالل عام 2014. 
ولنشر التوعية بطريقة ذكية وغير مباشرة 
قام مدير قسم التعليم والتطوير محمود عبد 
العظيم ببث روح املنافسة عن طريق مسابقة 
يشارك فيها جميع موظفي الفندق لكسب جوائز 
ولزيادة املعرفة للمحافظة على البيئة نحن 
في فندق كراون ب���الزا نبادر للمحافظة على 

البيئة، فهل انت مشارك معنا؟

باقة ورد
مشرفات سكن الوالدة مبنطقة الصباح 

الطبية يهنئن فاطمة احلصبان ويقدمن لها 
باقة ورد مبناسبة توليها منصب رئيس 

شعبة االسكان مبنطقة الصباح الطبية، 
داعني اهلل العلي القدير لها بدوام التوفيق 

والنجاح.

كأس اخلليج. االحتاد الكويتي 
طلب تأجيل الدورة املقررة في 
شهري ديسمبر ويناير بدعوى 
عدم جاهزية املالعب، إال أن وزارة 
الشباب سارعت مبطالبة االحتاد 
بالعدول عن قرار التأجيل لتبدأ 
لعبة ش���د احلبل بني االحتاد 
والوزارة ويدخل مصير البطولة 

في دوامة.
من املسؤول عن هذا املصير 
الغامض للنسخة 23 من كأس 
اخلليج؟ وم���ا اجلهة املخولة 
باتخاذ قرار التأجيل؟ وما هو 
أم  التأجيل  األفضل للنسخة.. 

النقل لبلد آخر؟
اجلدير بالذكر أن خط التماس 

شعورا بالراحة وقت ممارسة 
جميع انواع الرياضة.

املدرس���ية  واالدوات 
واملكتبية تتواف���ر بانواعها 
العديدة والوفيرة، ما يجعل 
من املدرسة وأوقات الدراسة 
متعة ال توصف وغيرها الكثير 

والكثير.
فقط، والول مرة في مركز 

في »خط التماس« على شاشة سكاي نيوز عربية

VIP جتربة جديدة في عالم التسوق املدرسي

أيهما أنسب خلليجي 23 بالكويت:
تأجيل لعام أم نقل لبلد آخر؟

»الفخامة والتميز«.. عنوان معرض النصر 
اجلديد لنخبة املتسوقني

هو برنامج تفاعلي بالكامل من 
الناس وإليهم، حيث يستضيف 
مشجعني عاديني متحمسني لهذا 
النادي أو ذاك، ورؤساء روابط 
مش���جعني، أو أصحاب مواقع 
ومنتدي���ات رياضية للمقارنة 
والدفاع عن جنومهم وأنديتهم 
ومنتخباتهم املفضلني بعيدا عن 
التعصب، وسيتيح للمشجعني 
التصويت الختيار من  فرصة 

يرونه األفضل.

النص���ر اجلديد ف���ي الري.. 
معكم ولكم نتطور.. ملا يوفر 
لك���م الراح���ة واالس���تمتاع 

بالتسوق.

وصل برنامج »خط التماس« 
إلى أسبوعه 25 بعد أن قدم منذ 
انطالق���ه العديد من املواضيع 
املثي���رة التي ته���م اجلماهير 
الرياضية العربية وتشكل نسبة 
كبيرة من املقارنات الرياضية 
احلاصلة بني املشجعني. ويعتبر 
»خط التماس« األول من نوعه 
في البرامج الرياضية العربية 
حيث يركز على عقد مقارنات 
بني جن���وم وأندية ومنتخبات 
وظواه���ر وأح���داث وحاالت 
وشخصيات رياضية مختلفة، 
وذلك من وجهة نظر اجلمهور 
نفس���ه، وليس من وجهة نظر 
اخلبراء واحملللني أو الصحافيني 
احملترفني كغي���ره من البرامج 

الرياضية.
وبعد حلقة األسبوع املاضي 
الت���ي تناولت كأس الس���وبر 
الهالل والنصر  السعودي بني 
وج���دل اقامته���ا بالعاصم���ة 
البريطانية لندن، يواصل برنامج 
خط التماس جولته اخلليجية 
انتقل في حلق���ة اخلميس 20 
أغسطس إلى الكويت، لتناول 
اجل���دل الدائر حول النس���خة 
الثالثة والعشرين من بطولة 

النصر  يدعوك���م مرك���ز 
لالس���تمتاع بخوض جتربة 
املدرس���ي لنخبة  التس���وق 
املتس���وقني VIP، في معرض 
النصر اجلديد في منطقة الري 
والذي يلبي جميع احتياجات 
املدرس���ية  ابنائن���ا وبناتنا 
بطريقة جديدة ومختلفة غير 
مسبوقة في عالم التسوق، كل 
شيء يختص مبوسم العودة 
والتجهيز للمدارس ستجدونه 
حتت س���قف واحد، فقط في 
النصر طريق���ة عرض غير 
مسبوقة ومميزة وراقية، من 

حيث السهولة والترتيب.
فريق من الباعة احملترفني 
العمالء مدرب  وطاقم خدمة 
الراحة  لتوفي���ر كل س���بل 
للمتسوقني املميزين.. جاهز 
لل���رد عل���ى جمي���ع طلبات 
املتسوقني وكل استفساراتهم، 
فريق مميز في اخلدمة والبيع، 
له خبرة طويلة في مساعدة 
الطلبة والطالبات بكل االعمار، 
فقط في النصر VIP اجلديد في 
منطقة الري. وسوف يسعد 
ابناؤنا وبناتنا بالتسوق، حيث 
سيجدون كل ما يحتاجونه 
في متناول ايديهم وبتشكيلة 
راقية ومميزة من حيث جودة 
التصنيع والتصاميم، مالبس 
مدرسية، مالبس رياضية، كل 
احتياجات الرياضة من ادوات 
تعليمية وتدريبية ووقائية.

واالحذية الرسمية املدرسية 
والرياضي���ة بنوعيها الطبي 
والعادي بتشكيلة راقية من 
التصاميم واألل���وان تعطي 


