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في خيمة إفطار الصائم ومن خالل قافلتها الخيرية

قدم الضيافة وشارك في تنظيم صالة القيام

»التجاري« يوزع الهدايا الرمضانية على املصلني

Ooredoo تستمر بتوزيع وجبات اإلفطار في رمضان

شغف اإلبداع مع التشكيلة اجلديدة من إكسسوارات
وساعات CHRISTIAN LACROIX لدى »روائع جنيڤ«

»بيتك«.. جهود كبيرة في خدمة 
ضيوف الرحمن في مسجد الراشد

األجــواء  مــع  تزامنــا 
الرمضانيــة التي يعيشــها 
اجلميع في العشــر األواخر 
من شهر رمضان هذا الشهر 
الفضيل، وانطالقا من حرصه 
على تعزيز التواصل مع فئات 
املجتمــع كافــة، قــام البنك 
بتوزيــع »هديــة التجــاري 
الرمضانيــة« علــى مرتادي 
املساجد بعد صالة التراويح.
وجــاءت هــذه املبــادرة 
انسجاما مع األجواء العطرة 
اخلاصة التي يشهدها شهر 
رمضــان الفضيــل واملليئة 
والنفحــات  بالروحانيــة 

اإلميانية.
وفي هذا الســياق، قالت 
مســاعد املدير العام- إدارة 
اإلعــالن والعالقــات العامة 
أماني الورع: جاء هذا اجلهد 
االجتماعــي في هذا الشــهر 
الفضيل من قبل البنك ضمن 
خطة إستراتيجية موضوعة 
تهدف إلى حتقيــق التكافل 
االجتماعــي ودعــم املجتمع 

 ،Ooredoo تســتمر 
أسرع شــبكة في الكويت، 
بتوزيــع وجبــات اإلفطار 
علــى احملتاجــن وذلك من 
خالل خيمة إفطار الصائم 
املشيدة أمام مبناها الرئيسي 
بشكل أساسي، باإلضافة إلى 
قافلتها اخليرية التي تزور 
أماكن ســكن العمالة حول 

مختلف مناطق الكويت.
الفعالية  وتقــوم هــذه 
مبشــاركة فريــق »نعــن 
الذي  التطوعي  ونعــاون« 
ينطلــق فــي عامــه الثالث 
هذا العــام، بالتعــاون مع 
 Spread The Passion منظمة
وبإشراف من إدارة االتصال 

.Ooredoo املؤسسي في
وأكدت الشركة في بيان 
صحافــي أن دعــم العمــل 
اخليــري والتطوعي نابع 
من قيم الشركة األساسية 
االهتمــام  علــى  املبنيــة 
والتواصــل والتحدي، وأن 
هذه املبادرات تأتي لتوطيد 
العالقة مع املجتمع وتعزيز 
القيم اإلنسانية والروحية 
التي تعمل على إحياء قيم 
التكافل التي يجسدها شهر 
رمضان املبارك بكل ما يحمله 
من أجــواء إميانية ومعان 
سامية وقيم نبيلة، كما أكدت 
الشركة فخرها باملتطوعن 

تصحبكــم روائــع جنيــڤ 
للساعات في رحلة أسطورية بن 
جنبات الثقافــة والفن األصيل، 
رحلــة آســرة إلــى دار األزيــاء 
الفرنســية »كريستيان الكروا«، 
حيث تتجلى األناقة الفرنســية 
فــي أدق التفاصيــل، وتنجلــي 
قصة فلكلورية أخاذة بتشكيالت 
ساعات أملاسية من اإلرث الفرنسي 
العريق، فتتألق كل ساعة بزخرفة 
من عصر النهضة تســدل عليها 
طابع مــن جمال الفــن احلديث، 
ســاعات بديعة الصنــع ال تكاد 

تفارق املخيلة.
 Christian Lacroix ويتــأأل 
جنما ساطعا في صناعة الساعات 
واإلكسسوارات واألزياء والعطور.
وبينما كان يصمم األزياء في 
القرن الـ ١8 في اللوحة الفرنسية 
سعى أيضا لدراسات متحف اللوڤر 
في املدرسة، وفي عام ١98٧ افتتح 
بيت تصميم أزيائه اخلاص، وبدأ 

بوضع عالمات أزيائه اجلاهزة.
وأطلــق عــام ١989 مجموعة 

تصاميم مجوهرات، وحقائب اليد 
واألحذية والنظارات واألوشحة. 
وخللفيته التاريخية في األزياء 
 Christian Lacroix واملالبس احتل
عناوين الصحف ملا له من إبداعات 
اخليــال، وكانــت له اقتباســات 
فلكلورية كما رجح األلوان املثيرة 
في منطقة البحر األبيض املتوسط 
في خليط من األمناط واألقمشة 
التجريبية واملنسوجة يدويا، كما 
صمم فســاتن العديد من جنوم 
هوليوود، وقــال إنه هو مصمم 
فستان زفاف كريستينا أغيليرا، 
كمــا كان املصمم للزي الرســمي 
اجلديد ملوظفي وطاقم اخلطوط 

اجلوية الفرنسية عام ٢٠٠4. 
وتنفرد شركة روائع جنيڤ 
للســاعات بتقدمي اإلكسسوارات 
 Christian Lacroix تخطف األبصار
في اخلليج لتكون رائدة في كل ما 
هو مميز وفريد في عالم املوضة، 
وهي متوافرة بجميع فروع روائع 
جنيڤ للساعات وخاصة فرع ليلى 
جاليري، وفرع الساملية الرئيسي.

التمويــل  شــارك بيــت 
الكويتــي )بيتك( في جهود 
تنظيم صالة القيام في مسجد 
الراشد في منطقة العديلية، 
انطالقــا مــن مســؤوليته 
االجتماعيــة وضمــن اطار 
برنامجه الرمضاني احلافل 
والفعاليــات  باألنشــطة 
التــي تعكــس  التطوعيــة 
احلرص على مشاركة أبناء 
املجتمع في املناسبات الدينية 
والوطنية وجميع الظروف 
التــي حتتــاج إلــى تعاون 
وتكاتف ومشاركة اجلميع.

البنك  وجاءت مشــاركة 
الهيئــات  مــع  بالتعــاون 
واجلهات املعنية واملسؤولة 
والقائمن على التنظيم، فيما 
القت استحسانا كبيرا وإشادة 

من املصلن واملعنين.
كمــا قدم فريــق »بيتك« 
التطوعي الضيافة للمصلن، 
وســاهم مبســاندة جهــود 
القائمن على أعمال التنظيم 
في املسجد، مما وفر الراحة 

للمصلن.
ويحرص »بيتــك« على 
القيام بهذه األنشطة بشكل 
بأهميــة  إميانــا  ســنوي 
مشاركته في خدمة املجتمع 
وحتمل مســؤولياته كجزء 
اساســي مــن املجتمع الذي 

يعمل فيه.

الهدايا على املصلن في العشر 
األواخر، وذلك مبشاركة فعالة 
من فريق املوظفن املتطوعن 
من التجــاري، وأوضحت أن 
الهديــة الرمضانيــة عبــارة 
عــن كرتــون يحمــل اســم 
التجــاري وشــعاره  البنــك 
ويحتوي على سجادة صالة 

من خالل أنشطة وفعاليات 
خيرية تتناسب مع طبيعة 

هذا الشهر الفضيل. 
وأشارت أماني إلى أن البنك 
قام بتوزيع هديته الرمضانية 
على املصلن للســنة الثانية 
على التوالي، وقد اختار البنك 
هــذا العام ان يكــون توزيع 

الذين بادروا بالتسجيل في 
البرنامج هذا العام، السيما 
موظفو الشركة املشاركون 
في الفعاليات التطوعية على 

مدار الشهر الفضيل.
وكجــزء مــن برنامجها 
 Ooredoo لهذا العام، أطلقت
مــع  بالتعــاون  الكويــت 
 Spread the Passion منظمة
ومؤسســة الكويت للتقدم 
العلمــي برنامــج املتطوع 
احملترف، ويتضمن البرنامج 
ورشا تدريبية ومحاضرات 
عن القيم األساسية للتطوع، 
باإلضافــة إلى حوارات مع 
متطوعــن عــن جتاربهــم 

ادارة مســاجد  وأثنــت 
العاصمة على جهود »بيتك« 

ومســباح وعطر. واختتمت 
أمانــي بــأن البنــك التجاري 
كان ومــازال يولــي أهميــة 
كبيرة لدعم ومشــاركته في 
مختلف الفعاليات واألنشطة 
االجتماعية ملواكبة رســالته 
باملسؤولية جتاه مختلف أفراد 

املجتمع.

السابقة مع إمكانية تسجيل 
الطلبة اجلدد في البرنامج.

وأكدت الشركة اعتزازها 
بالتعــاون مع مؤسســات 
ذات صيت في مجال تنمية 
املوارد مثل مؤسسة الكويت 
للتقدم العلمــي، باإلضافة 
 Spread the Passion إلــى
التي جتمعها مع الشــركة 
شراكة طويلة األمد في مجال 
الشبابية  تطوير اخلبرات 
التطوعية، وســيتم تأهيل 
البرامــج  الشــباب إلدارة 
واملبادرات التطوعية التي 
ســيتم إطالقها علــى مدار 

الشهر الفضيل.

في خدمــة ضيوف الرحمن 
وتنظيم صالة القيام، معربة 
عــن التقديــر الكبيــر لهذه 
املبادرة التي دأب »بيتك« على 
القيام بها سنويا في العشر 

األواخر من شهر رمضان.
وتعد هذه املبادرة حلقة 
في سلســلة مــن املبادرات 
املتنوعة التي اعدها »بيتك« 
خالل شهر رمضان لتشمل 
جهات وأنشطة مختلفة تؤكد 
ريــادة »بيتــك« في حتقيق 
االجتماعيــة  املســؤولية 
وتعكس حرصه على تعزيز 
الروابــط مــع جميــع فئات 
املجتمع ومؤسسات الدولة.

هدايا من »التجاري« للمصلني في رمضان

لقطة جماعية أثناء توزيع الوجبات من خالل قافلة Ooredoo اخليرية

املتطوعون في خيمة Ooredoo لتوزيع وجبات اإلفطار

فريق »بيتك« التطوعي مع املنظمني

..وهدية رمضانية من »التجاري« هدية ألحد املصلني

جانب من تقدمي الضيافة

»أسيكو« ترعى حفلي تخريج دفعة جديدة من طالب 
الهندسة الصناعية وطالب الهندسة املدنية

قامــت مجموعــة أســيكو 
للصناعــات برعايــة حفلــي 
تخريج األول دفعة جديدة من 
طالب الهندسة املدنية في كلية 
الهندســة والبتــرول بجامعة 
الكويت والذي أقيم في فندق 
الشيراتون ونظمته اجلمعية 
األميركية للمهندسن املدنين 
بحضور أعضاء هيئة التدريس، 
على رأسهم عميد كلية الهندسة 
د.عبداللطيــف  والبتــرول 
اخلليفي، ورئيس قسم الهندسة 
املدنية والنظم اإلدارية د.فهد 
الركيبــي وأســر اخلريجــن. 
واحلفــل الثاني تخريج دفعة 
جديــدة مــن طالب الهندســة 
الصناعية في كلية الهندســة 
الكويت  والبتــرول بجامعــة 
والــذي أقيم في قاعــة الراية 
ونظمتــه جمعية املهندســن 

التنفيذي في مجموعة أسيكو 
م.غصــون اخلالد كلمــة أمام 
اخلريجن بهذه املناسبة أكدت 
فيها عمق العالقات بن شركة 
أسيكو واملؤسسات التعليمية 
في الكويت، مضيفة ان القاسم 
املشــترك هو التعليم املتميز 

الصناعين بحضــور أعضاء 
هيئــة التدريس على رأســهم 
عميد كلية الهندسة والبترول 
د.عبداللطيف اخلليفي ورئيس 
قسم الهندسة الصناعية والنظم 
اإلدارية د.فواز عبدامللك وأسر 
اخلريجن. وألقت نائب الرئيس 

والفكــر املتطــور والعزميــة 
واإلصرار والعطاء، الفتة إلى 
أن الوطــن ال يبنــى باخلطط 
والنوايــا الصادقة فقط ولكن 
بالكفاح والعمــل واملصداقية 
واالســتقرار املقرون بالصبر 
واإلميان باهلل. وأشارت اخلالد 
إلى مسيرتها العلمية والعملية 
وجتربتها الواقعية من خالل 
نزولهــا إلــى ميــدان العمــل 
واكتســابها خبــرات متراكمة 
ودعم والديها لها وتشجيعها 
علــى الوصــول إلــى مكانتها 

احلالية باجلد واالجتهاد.
ونصحت اخلريجن بعدم 
النظر إلى األمور بالسخط وقلة 
الفرص، إمنا باإلقبال على صنع 
الفرص والتطلع للدور البارز 
الذي يقوم به املهندســون في 

البناء والتعمير.

درع تكرميية 

»مارينا الكويت« يحتفل بعيد الفطر املبارك بباقة من العروض املميزة
احتفاال بحلول عيد الفطر 
املبارك وانســجاما مع روح 
احملبــة واأللفــة التــي متيز 
احتفاالت العيد، يقدم فندق 
»مارينــا الكويــت« باقة من 
العروض والفعاليات املميزة 
تتضمن تشكيلة متنوعة من 
املأكوالت اخلاصة، والعروض 
الترفيهية للعائالت، إضافة 
إلى باقات خاصة على الغرف 
تتيح للــزوار فرصة فريدة 
لقضاء عطلة عيد ال تنسى. 
وبهذه املناسبة، يتقدم الفندق 
بأطيب التهاني والتبريكات 
للزوار وعائالتهم متمنيا لهم 

أياما مليئة بالسعادة والفرح. 
احتفــاالت  وتنطلــق 
العيــد في »مارينــا الكويت 
مــع عــروض رائعــة حيث 
الــزوار بتنــاول  ســيحظى 
تشكيلة من األطباق العاملية 
بنكهات فريدة، وقضاء أوقات 
ممتعة برفقة أفــراد العائلة 
واألصدقاء. وميكن للزوار بدء 
يومهم مع فنجان من القهوة 
الصباحيــة ووجبــة فطور 
 ،»Six Palms« شهية في مطعم
وتدليل أنفســهم مع بوفيه 
العاملية  عشــاء للمأكــوالت 
الغنــي بالنكهات الشــرقية 

على أنغام فرقة موســيقية 
شــرقية، إضافــة إلى بوفيه 
الغداء الفاخر في مطعم »ذا 
Atlantis« والذي يقدم أطباقا 
لذيذة من مختلف أنحاء العالم 
ضمن أجواء فريدة مبتكرة. 
وينظــم فنــدق »مارينــا 
الكويــت« برامج مخصصة 
لأطفال من جميــع األعمار 
تتيــح لهــم املشــاركة فــي 
العيــد، والتــي  احتفــاالت 
تشــمل العديد من األنشطة 
والفعاليــات املليئــة باملرح 
والتسلية مبا فيها مجموعة 
من األلعاب للصغار والكبار، 

ومشاهدة األفالم، ومباريات 
كرة القدم وكرة الطائرة وكرة 
النطاطة،  الســلة، والقــالع 
والرسم على الوجوه وغيرها 

الكثير.
ويوجه »مارينا الكويت« 
الــزوار  جلميــع  الدعــوة 
لالحتفال بعيد الفطر املبارك 
مع باقات خاصة يقدمها على 
اإلقامة الفندقيــة مع بوفيه 
إفطار مجانــي، حيث ميكن 
للزوار االسترخاء في غرف 
الفاخــرة وقضــاء  الفنــدق 
أوقات استثنائية مع العديد 
من املرافق ووســائل الراحة 

والترفيــه. كما يتاح للزوار 
دخول نــادي »كورال ريف« 
الســباحة،  الصحي، وبركة 

والشاطئ اخلاص.
ال تفوتوا الفرصة لزيارة 
الكويــت«  فنــدق »مارينــا 
فــي موســم األعيــاد، حيث 
مــن  العديــد  بانتظاركــم 
العروض املشوقة التي ترضي 
جميع األذواق مبناسبة عيد 
الفطر املبارك، واســتمتعوا 
العــروض والفعاليات  بكل 
املغريــة التي ســتجعل من 
عطلة العائلة في العيد جتربة 

ال مثيل لها.

توطيد العالقة 
مع املجتمع 
وتعزيز القيم 

اإلنسانية 
والروحية


