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زهور من سعد الناهض وأسرة »بيتك« لـ »األنباء«

الناهض والعبداجلادر  باركا حفل »األنباء«
تق����دم الرئي����س التنفيذي 
ملجموعة »بيتك« مازن س����عد 
الناه����ض، بالتهنئة ألس����رة 
»األنباء« في حفلها، موجها رسالة 
تهنئة جاء فيها: األخ يوسف خالد 

املرزوق احملترم:
يطيب لي ان أتقدم باألصالة 
ع����ن نفس����ي وبالنياب����ة عن 
أسرة »بيتك« بأسمى التهاني 
والتبريكات لكم وجلميع العاملني 
في جريدة »األنباء« مبناسبة 
الذكرى ال� 39 لصدور جريدتكم 

املوقرة التي حققت عبر سنواتها 
احلافلة بالعطاء والنجاح الباهر 
كثيرا من االجنازات الصحافية 
واملساهمات التي تخدم جميع 
االصعدة االقتصادية والتنموية 
واالجتماعي����ة ونش����ر الوعي 
الفكري والثقافي، متمنيا املزيد 
من العطاء املتواصل وان تبقى 
)األنباء( صرحا شامخا وركيزة 

اساسية لإلعالم الكويتي.
وب����دوره عب����ر د.عبداهلل 
العبداجلادر عن تقديره لدور 

»األنباء« االعالمي قائال: خالل 
السنوات العشرين الفائتة كنت 
أحرص على ق����راءة الصحف 
الكويتية ألتعرف على مجريات 
االحداث احمللية واالقتصادية 
ولم اكن أفرق بينها ألن األخبار 
متشابهة الى حد ما ولكن خالل 
السنوات األخيرة رأيت أن هناك 
تغيي����را في توجه����ات بعض 
الصحف، واخترت جريدة محلية 
معتدلة واقعية تهتم مبصلحة 
الوطن واملواطن، تشارك وتساهم 

بدعم معنوي ومادي في معظم 
املناسبات والفعاليات التي تهم 
الوطن واملواط����ن ولقيت هذه 
املواصفات في جريدة واحدة وهي 
»األنباء« وبهذه املناسبة أهنئكم 
مبرور 39 عاما على تأسيسها 
وأرجو ان تبقى محافظة على 
سياستها املعتدلة واملصداقية 
في طرحها للمواضيع متمنيا 
لها وألصحابها وعامليها دوام 
التوفيق والنجاح والثبات بنفس 

املنهاج، وسدد اهلل خطاكم.

 مازن الناهض د.عبداهلل العبداجلادر

جانب من املهرجان

في إطار أنشطتها املتعلقة 
باملس����ؤولية االجتماعي����ة، 
أطلق����ت هيونداي »ش����مال 
اخلليج« مس����ابقة بعنوان 
»إبداع فني م����ن قطع غيار 
السيارات«، في مبادرة منها 
لتش����جيع طالب اجلامعات 
بشكل أساسي وخاصة محبي 
الفن واالبتكار للمشاركة في 
إبداعية وتوعوية  أنش����طة 
تعود بالفائ����دة على البيئة 

واملجتمع. 
التي  وتهدف املس����ابقة 
سيش����ارك فيه����ا ع����دد من 
الفنانني والطالب واملهندسني 
إلى توعي����ة املجتمع حول 
كمي����ة قطع الغي����ار وقطع 
التالف����ة وغير  الس����يارات 
املتروكة  القابلة لالستعمال 
ف����ي الباح����ات والطرق����ات 
ومدى تأثيرها السلبي على 

البيئة. 
من جه����ة أخرى، تتطلع 
هيونداي من خالل مسابقتها 
إلى ابتكار طريقة إلعادة تدوير 
القطع واستخدامها في  هذه 
إبداع فني أو إنتاج قطع قابلة 
لالستخدام كي يتم عرضها في 
صالة عرض هيونداي ليتسنى 
للمشاركني واحلضور االطالع 
التي  اإلبداع واحلرفية  على 
قامت بتحويل قطع اخلردة 

إلى حتف فنية بامتياز.
وميك����ن للراغب����ني في 
املشاركة االطالع على تفاصيل 
االش����تراك من خالل زيارة 
املوق����ع اإللكتروني اخلاص 
www. باملسابقة على العنوان

hyundaiscrapart.com أو على 
التواصل االجتماعي  مواقع 
على فيس����بوك وانستغرام 

.HyundaiKuwait
وستستهل املسابقة بعرض 
القطع الفنية املبتكرة في صالة 
عرض هيونداي بحضور إدارة 
»شمال اخلليج«، واملشاركني 
في املسابقة برفقة عائالتهم 
وأصدقائه����م إضاف����ة إل����ى 
ممثلني عن الوسائل اإلعالمية 
ومدون����ني وناش����طني على 
وسائل التواصل االجتماعي. 
وس����يجري الع����رض حتت 

ضم����ن إطار نش����اطاتها 
الهادفة إلى ترس����يخ مفهوم 
املسؤولية االجتماعية شاركت 
شركة السور لتسويق الوقود 
الثاني لأليتام  في املهرجان 
امليدان  أقامته عي����ادة  الذي 
ي����وم 15 اجل����اري وال����ذي 
العاملي،  اليتيم  صادف يوم 
حتت ش����عار »لنصنع معا 
االبتس����امة«، وكانت راعيا 
وداعم����ا بالتينيا رس����ميا 
لهذا احل����دث املميز لألطفال 
األيتام في الكويت باإلضافة 
إلى توفير أنش����طة خاصة 
لألطفال من تلوين وأشغال 
يدوية جميلة إلى التصوير 
الفوري لألطفال واحلضور، 
هذا وقد متت إقامة احلفل في 
دور الرعاية االجتماعية قسم 
العائلية لألطفال  احلضانة 
ودار الفتي����ان ودار الفتيات 
وكان الهدف األساس����ي منه 
البسمة على وجه من  رسم 
الكرمي،  أوصى عليهم ديننا 
فقد متت مشاركة الكثير من 
األطفال واحلض����ور إضافة 
إلى الكثير من املدعوين من 

إشراف جلنة حتكيم، ستقوم 
بدورها بتقيي����م كل قطعة 
الختي����ار فائز محظوظ يتم 
اإلعالن عن اس����مه في ختام 
املسابقة، واجلائزة ستكون 
زي����ارة مصنع هيونداي في 
أولسن، كوريا اجلنوبية الذي 
يعد أكبر مصنع سيارات في 

العالم. 
عن ه����ذه املب����ادرة، قال 
التنفيذي لش����ركة  الرئيس 
»ش����مال اخلليج التجارية« 
رائد ترجمان: »تفخر هيونداي 
باطالق هذه املسابقة الفنية 
الت����ي تعب����ر ع����ن التزامنا 
باملسؤولية االجتماعية جتاه 
بيئتنا ومجتمعنا، وتوعية 
إل����ى أهمية احلفاظ  الناس 
على نظافة البيئة التي تشكل 
انعكاسا لثقافتنا، وذلك من 
خالل إعادة تدوير قطع الغيار 
التالفة في ابتكار قطع فنية 
تعبر عن اإلبداع، إلى جانب 
املس����اهمة في تأدية أعمال 
خيرية تنعكس على املجتمع. 

فنانني وشخصيات بارزة في 
املجتمع، حيث تضمن احلفل 
العديد من الفقرات واألنشطة 
الترفيهية واملسابقات وتوزيع 
العديد من الهدايا واجلوائز 
لألطف����ال واحلضور وتكلل 

املهرجان بالنجاح الباهر. 
إن شركة السور لتسويق 
الوق����ود دائمة االس����تعداد 
للتعاون مع الشركات املبادرة 

هذا وأكد إصرار شمال اخلليج 
أداء  الدائم على  »هيونداي« 
مسؤوليتها االجتماعية في أي 
مناسبة أو كلما دعت احلاجة 

لذلك«.
وال���ى جان���ب تأديتها 
مسؤوليتها االجتماعية من 
خالل مبادراتها اإلنسانية، 
تطرح هيونداي »ش���مال 
اخللي���ج« بش���كل دوري 
باقة متجددة من العروض 
التجاري���ة به���دف إرضاء 
العمالء ومنحه���م فرصة 
المتالك هيونداي بأسعار 
ممي���زة وس���هلة، وأيضا 
بهدف املساهمة في تعزيز 
صورة وسمعة »هيونداي« 
كس���يارة ناجحة وكعالمة 
جتارية اس���تطاعت بوقت 
قصير منافسة أقدم شركات 
السيارات وأكثرها عراقة، 
ووفاء لفلسفة »هيونداي« 
التي تضع حاجات العمالء 
على رأس قائمة أولوياتها 

سواء قبل البيع أو بعده.

الفعال����ة في  واملؤسس����ات 
املجتمع الكويتي، كما تشكر 
امليدان لتنظيمها هذا  عيادة 
احلدث املميز الذي حمل في 
طيات����ه الكثير م����ن املعاني 
اإلنسانية والبهجة لألطفال، 
حيث ان دور شركة السور 
إلى مالمس����ة قضايا  يصل 
املجتمع واإلسهام في تنميته 

دائما.

حتت عنوان »مسابقة اإلبداع الفني من قطع غيار السيارات«

»شمال اخلليج هيونداي« تطلق برنامجها 
اخلاص باملسؤولية االجتماعية 2015

»السور للوقود« ترعى احتفال يوم اليتيم العاملي

ابتكار طرق إعادة 
التدوير وحتويل 

اخلردة إلى حتف 
فنية


