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جانب من حفل التكرمي 

اللواء ناصر الدعي مكرما الرائد أحمد مساعد

العميد متقاعد اسماعيل االنصاري وجمال النصر اهلل ورمي الوقيان مع د.فهد الشهابي وبعض املشاركني

الشيخ طالل الفهد يقدم درعا تذكارية لبنك برقان

لقطة تذكارية للدكتور مبارك الوهيبي مع جلنة مناقشة رسالة الدكتوراه

الطالب خالل حفل التكرمي 

مبروك للوهيبي الدكتوراه في القانون

»برقان« يرعى حفل التخرج لثانوية عبداللطيف الرجيب 

حصل احملامي مب���ارك خلف الوهيبي 
على درجة الدكت���وراه في القانون املدني 
بتقدير »جيد جدا« من جامعة عني شمس. 
وكانت الرسالة بعنوان »االلتزام باإلفصاح 
في العقود«.. ألف مبروك  ونتمنى له دوام 

التوفيق في حياته العلمية والعملية.

انطالقا م���ن التطبيق الفعال لبرامج ومبادرات املس���ؤولية 
االجتماعي���ة، خاصة في قطاع التعليم، ق���ام بنك برقان برعاية 
حفل التخرج لطالب الثانوية في مدرس���ة عبداللطيف الرجيب 
والذي أقيم في فندق الريجنسي مؤخرا حتت رعاية الشيخ طالل 
الفهد، وحضور لفيف من كبار الش���خصيات والضيوف وأهالي 

اخلريجني.
وبهذه املناس���بة قام الش���يخ طالل الفهد بتكرمي الطلبة من 
خريجي الثانوية كما مت تقدمي درع تكرميية لبنك برقان لرعايته 
لهذا احلفل، وقامت بتس���لم الدرع التكرميية باإلنابة عن البنك 

مسؤولة العالقات العامة حصة النجادة.
ويأتي حضور البنك في هذه املناسبات التعليمية حرصا منه 
على بناء وتطوير قنوات التواصل الفعال مع جميع األنش���طة 
التربوية والتعليمية، ولقد طور البنك سياسات تفاعلية متكاملة 
في مجال املس���ؤولية االجتماعية بهدف تعزي���ز ودعم املعرفة 
املجتمعية بعالم الصناعة املصرفية، إضافة إلى املساهمة الدائمة 
في دعم هذه األنش���طة ماديا ومعرفيا لالرتقاء بدوره املجتمعي 
ومواطنته كبنك رائد يلتزم بجميع املسائل ذات الصلة بالتنمية 
واملس���اهمة في خلق جيل أكادميي رفيع املس���توى يكون قادرا 
عل���ى القيام بالدور االجتماعي واالقتصادي له عند انخراطه في 

سوق العمل.
ويرسم بنك برقان استراتيجية طويلة األمد في مجال املسؤولية 
االجتماعية ودعم القطاع التعليمي من خالل املساهمة أو تطوير 
املنتجات والبرامج التحفيزية لطالب املدارس واجلامعات مبا فيها 
الدورات الصيفية داخل إدارات البنك لتشجيع الشباب الكويتي 
على الدخول في عالم الصناعة املصرفية. وكان البنك قد بدأ العام 
احلالي مبجموعة من األنشطة التعريفية والتواصلية في مجموعة 
من املدارس حيث يقوم فريق من مختلف إدارات البنك بزيارات 
دورية إلى املدارس وااللتقاء بالطلبة لتقدمي محاضرات وندوات 
مبسطة ترتقي مبعرفة ومعلومات الطالب حول العمل املصرفي 
في الكويت، إضافة إلى تقدمي اخلدمات واملنتجات املصرفية التي 

تتوافق واحتياجات الطالب في املرحلة الثانوية واجلامعية.
وسبق لبنك برقان أن أطلق مجموعة من املبادرات الرائدة التي 
تعكس التزامه االستراتيجي والعميق مبسؤوليته االجتماعية جتاه 
القطاع التعليمي ملختلف شرائح الطلبة مبن فيهم طالب مدارس 
ذوي االحتياجات اخلاصة وطالب اجلامعات وذلك بهدف فتح آفاق 
التطور والتميز لهم، باإلضافة إلى ندوات وملتقيات عديدة نظمها 

فريق التسويق والعالقات العامة في عدد من املدارس.

د.مبارك الوهيبي

اللواء الدعي كّرم الرائد أحمد مساعد

»الديرة« في ملتقى »العالقات العامة« الخليجي بالبحرين

»كرت غيغر« تطرح أحدث تشكيالتها لربيع وصيف 2010

اس���تقبل وكي���ل ال���حرس ال��وطني اللواء 
ناصر ال����دعي في مكت���به بالرئاسة ال���عامة 
لل���ح���رس الوط��ني ركن أول صياغة قانونية 
الرائد حقوقي أحمد مس���اعد محمد من مديرية 

الشؤون القانونية حيث ش���كره اللواء الدعي 
عل���ى ما بذله من جهود مميزة وتفان وإخالص 
في العمل خلدمة الوطن العزيز في ظل القيادة 

احلكيمة.

الديرة  شاركت م���جموعة 
للخدمات االعالمية والعالقات 
العامة ف���ي امللت��قى اخلليجي 
الراب���ع ملمارس���ي العالق���ات 
ع���ن���وان  ال��عام���ة حت���ت 
»االع���الم االجت����ماع���ي« في 
مملك���ة البحري���ن الش���قيقة 
والذي اقامته جمعية العالقات 
العامة البحرينية، وقد شارك 
في هذا امللتقى نخبة من املهتمني 
والعاملني في مختلف القطاعات 

العامة  االعالمية والع���القات 
وقطاع املراس���م والبرتوكول 

والدعاية.
وقد استمر امللتقى ملدة يومني 
وحتت رعاي���ة وزيرة الثقافة 
واالعالم الشيخة مي بنت محمد 
آل خليفة، مثل املجموعة في هذا 
امللتقى العميد متقاعد اسماعيل 
االنصاري وجمال النصر اهلل 
ورمي الوقي���ان، وقد اش���ادت 
امللتقى  املجموع���ة بأنش���طة 

واملشاركات املتميزة فيما يخص 
اجلانب االعالمي.

وشكر االمني العام ملجموعة 
الديرة العميد املتقاعد اسماعيل 
االنصاري رئيس واعضاء جمعية 
البحرينية  العام���ة  العالقات 
على هذا االجناز الرائع وخص 
بالشكر رئيس مجلس االدارة 
د.فهد الشهابي متمنيا للجميع 
املزيد من النجاح والتفوق في 

املسيرة االعالمية.

أعلنت »كرت غيغر« أكبر شركة أوروبية 
في مجال األحذية الفاخرة والكائن متجرها 
في مجمع األڤني����وز � املرحلة 2، عن طرح 
تش����كيالتها اجلديدة ملوسم ربيع وصيف 
2010 من أفخم األحذي����ة التي تلبي جميع 
متطلبات عشاق الذوق الراقي، حيث تأتي 
التش����كيالت اجلديدة ف����ي تصاميم رائعة 
وفي مجموع����ات »كيه جيه«، و»كارفيال«، 
و»فرينش كونيكشن«. وتبرز في تشكيالت 
»كرت غيغر« اجلديدة التصاميم املستقبلية 
والكالس����يكية في تنوع لوني جذاب يضم 

ألوان الفاكهة واأللوان الترابية املختلفة.
تضم تش����كيالت »كرت غيغر« ملوسم 
ربيع وصيف 2010 مجموعة من التصاميم 
واألشكال التي متثل مزيجا رائعا ملختلف 
الدرجات اللونية، كم����ا انها تلبي مختلف 
األذواق ومتطلب����ات احلي����اة العملية من 
الى  الكعب )س����تيليتو(  األحذية الضيقة 
أحذية راقصات الباليه، واألحذية املريحة 
للعمل واألخرى التي تتميز بتصاميم جريئة 

لعشاق االنطالق واألناقة.
أما تشكيالت »كارفيال« فهي مستوحاة 

من اجتاه����ات املوضة القدمية واألش����كال 
الكالسيكية الرقيقة مكتملة األناقة لألحذية 
البريطانية، وتضم ه����ذه املجموعة قطعا 
تناس����ب االس����تعمال اليومي في تصاميم 
متنوع����ة وعصرية، وتض����م األحذية ذات 
األشرطة املزخرفة واملصنوعة من الساتان 
واألخرى ذات الكعوب املصنوعة من الفلني 
واألحذي����ة ذات الكعوب العريضة وأحذية 
الصيف املريحة، كما يعتبر اخلش����ب أحد 
جنوم أحذية ه����ذه املجموعة، حيث تأتي 
الكعوب مزدانة بأفخم أنواع وألوان اخلشب 
الطبيع����ي، في حني تتألق األجزاء العلوية 

من األحذية بألوان صيفية خفيفة.
كما طرحت »كرت غيغر« تشكيلة أكثر 
أناقة وفخامة، وهي »كيه جيه رينج« والتي 
جتس����د أرقى معاني األنوثة والرومانسية 
ملوسم يكش����ف عن عالم األحالم لكل فتاة 
عاشقة للتألق واألناقة، وتزهو هذه املجموعة 
بإكسسوارات تناس����ب كل فتاة، مثل قطع 
اجلواهر واللؤل����ؤ وأزرار الزينة اجلميلة 
في تنويعات لونية مركبة ومثيرة، تضم 
ألوان الفاكهة واأللوان العاطفية واألخرى 

امليتاليك والنعناعي واألرجواني الفاحت مع 
ألوان رقيقة أخ����رى، وتبرز في التصاميم 
أساليب التطريز والزينة الهندية ورسومات 
املكسيك، ورسومات الكروشيه، والكعوب 
الصغي����رة في عالم من األف����كار اخليالية 

واجلنيات الساحرة.
أما مجموعة »فرينش كونيكشن« فتعلن 
عن نفسها بقوة وأناقة ال مثيل لهما، وتضم 
هذه التشكيالت مجموعة واسعة من األحذية 
التي جتمع بني اإلث����ارة واألناقة في قالب 
عصري بديع مع ألوان تتألق مع موس����م 
الصيف، تش����مل قطع املجموعة الصنادق 
املزخرفة واألحذية ذات الكعوب العالية التي 
جت����ذب األنظار إليها بقوة، حرصت »كرت 
غيغر« على تصنيع هذه املجموعة من أرقى 
اجللود واخلامات التي تأتي في ألوان مبهجة 
ونابضة باحلياة مع تفاصيل ذكية للتألق 

واالنطالق في موسم الصيف.
وتضم تش����كيالت أحذية »كرت غيغر« 
لربيع وصيف هذا العام مجموعة رائعة من 
التصاميم العصرية والكالسيكية األنيقة 

والتي تناسب عشاق الذوق الراقي.


