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تطوير مهارات 
الشباب الكويتي 
وتنمية مواهبهم 
مع مراعاة توفير 
فرص متساوية 

لهم للتعلم 
والتطور

بالتعاون مع الجمعية الكويتية ألولياء أمور المعاقين

»Ice Cube Pure« مجموعة مكعب الثلج النقي
من »شوبارد« لتكوني األكثر عصرية

معرض للمنتجات الغذائية في مبنى »الكويتية«

شركة الشايع حتتفي بذوي االحتياجات املشاركني
في برنامجها للتدريب الصيفي للعام الثامن

من خــال 6 أوجــه، و١2 
حافة، و8 قمم، حيث يعكس 
الكمــال  الواحــد  املكعــب 
الهندســي البســيط، جاءت 
 Ice« مجموعــة مكعب الثلج
Cube« متناســقة، وتبعــث 
على الشــعور باملتعة، فهي 
جتمع ما بني األناقة واجلاذبية 
العصرية، وتفوق التوقعات 
لتكون مجموعة استثنائية 

ورائعة للغاية!

المنشأ
أطلقت هذه املجموعة أول 
مــرة عــام ١999، ويلهم هذا 
التصميم الهندسي دار شوبارد 
للمجوهرات البتكار مجموعة 
رائعة وعصرية مستوحاة من 
مكعبات الثلج. فإذا كنت تريد 
تصاميم لساعات تنقلك إلى 
املناطق املتجمدة أو مجوهرات 
تشعرك بالبرودة، فإن الشكل 
العصري اجلديــد ملجموعة 
»Ice Cube« هو ما تبحث عنه. 

ثورة أم تطور؟
 Ice« مجموعــة  حتمــل 
Cube« الــروح نفســها لكن 
فــي زمــن مختلــف وضمن 
مجموعة مختلفة، فهي عبارة 
عن مكعبات أصغر ملمعة أو 
مرصعة باملاس، ومرصوصة 
في صفوف متتالية. وتضم 
هــذه املجموعــة اخلــوامت 
واألقراط والعقود، ناهيك عن 
األساور التي تائم املعاصم– 
أو الكواحل– األكثر عصرية. 
هل تتألق هذه القطع وحدها 

نظمــت دائــرة العاقات 
العامــة واإلعام في شــركة 
اخلطوط اجلويــة الكويتية 
معرضا للمنتجات الغذائية في 
املبنى الرئيسي لـ»الكويتية« 
ملدة أسبوع مبشاركة فاعلة 

من عدة شركات غذائية. 
وقد شمل املعرض أنشطة 
مهمــة وعروضا تســويقية 
عديدة تســتهدف استقطاب 
شرائح مختلفة تلبي مختلف 
األذواق ورغبــات الكثير من 
مســتهلكي املــواد الغذائية، 
وتقــدم »الكويتيــة« فرصة 
لــكل الشــركات الراغبة في 
تقــدمي عروضها مــن خال 
الرئيسي  اللوبي  اســتخدام 
ملقر »الكويتية« والذي يضم 
مساحة واسعه تتيح للعديد 
من الشركات تقدمي منتجاتها 
بشكل تنافسي وتوفر أفضل 
العــروض للموظفني من كل 

قطاعات »الكويتية«.
املعــرض  هــذا  ويأتــي 
ضمــن العديد من الفعاليات 
واألنشطة التي تقدمها دائرة 
العامــة  العامــة  العاقــات 
واالعــام لتبث مــن خالها 
روح التجديد وتعكس اهتمام 
»الكويتية« مبوظفيها وتوفر 
عليهم عناء الوصول الى مراكز 
بيع هذه الشركات وجتميعها 
حتت سقف واحد، إضافة الى 
تأكيد توجه »الكويتية« لدعم 
املنتــج الوطني والشــركات 
احمللية في تسويق منتجاتها 
والوصول الى كل املستهلكني 

على اختاف أذواقهم.

كّرمت شركة محمد حمود 
الشايع 22 مشاركا من ذوي 
االحتياجــات اخلاصــة فــي 
برنامــج التدريــب الصيفي 
لعــام 20١٧، الــذي تنظمــه 
الشــركة للعــام الثامن على 
مــع  بالتعــاون  التوالــي 
الكويتيــة ألولياء  اجلمعية 

أمور املعاقني.
ويهــدف البرنامــج الذي 
استمر ٤ أسابيع في محات 
ودبنهامــز  ســتاربكس 
ومذركير إلى إعطاء املشاركني 
واملشــاركات فيــه اخلبــرة 
العمليــة ملســاعدتهم علــى 
تنميــة كفاءاتهم وتطويرها 
فــي املســتقبل للعمــل فــي 
الوظائــف واملهــن املختلفة 
التي يوفرها القطاع اخلاص. 
وجاءت مشاركة الغالبية في 
برنامج التدريب الصيفي بعد 
جتربتهــم الناجحــة خــال 

السنوات املاضية.
الشايع  واختتمت شركة 
واجلمعية الكويتية ألولياء 
أمور املعاقني فعاليات الدورة 
التدريبية الصيفية ملبيعات 
التجزئة هذا العام مبشاركة 
الطاب وذويهم فرحتهم في 
حفل تخــرج أقيم في مطعم 
آيهوب »IHOP« في »األڤنيوز« 
بحضــور رحاب بورســلي، 
رئيس مجلس إدارة اجلمعية 
أمــور  ألوليــاء  الكويتيــة 
املعاقني، والشــيخة شــيخة 
الفخري  الرئيس  العبداهلل، 
املعاقني، ود.شــفيقة  لنادي 
العوضي، مديــر عام الهيئة 
العامة لشؤون ذوي اإلعاقة، 
باإلضافة إلى عدد من مديري 
القائمني  ومسؤولي الشركة 

على البرنامج.
وتعقيبــا على مســاهمة 
شركة الشايع في تقدمي الدعم 

ال تستطيع العيش بدونها. 

المستقبل في أعيننا 
اختــارت شــوبارد ذهب 
 »Fairmined« التعدين العادل
املصــادق عليــه أخاقيا في 
هــذه املجموعــة إميانا منها 
الرفاهيــة املســتدامة  بــأن 
أولوية فــي وقتنا احلاضر، 
فهي رمــز إلطاقها فعا في 

أم مــع مجموعــة أخرى من 
املجوهرات؟ ميكن ارتداء هذه 
القطع الرائعة وحدها أو مع 
قطع أخرى خللق مزيج ساحر 
من الذهب األصفر واألبيض 
والوردي، وما هذه القطع ذات 
األوجه املتعددة إال انعكاس 
للمرأة التــي تزين إطالتها 
بها، فهي تشع جماال وجاذبية، 
لتبث فيهــا روح الثقة التي 

مؤكــدة ثقتهــا فــي حتقيق 
النجــاح املنشــود، حيث ان 
املعرض متاح لكل املوظفني 
الرئيســي  املبنى  ومراجعي 

وتثمــن »الكويتيــة« من 
خال دائرة العاقات العامة 
واالعــام جهــود الشــركات 
املشــاركة في هــذا املعرض، 

لبرنامــج التدريب الصيفي 
لعام 20١٧ قال أندرو ستوتر 
بروكــس، املديــر اإلقليمــي 
فــي  والتعليــم  للتطويــر 
شركة الشايع »نحن سعداء 
جدا باملساهمة الكبيرة التي 
قدمها الطاب املشاركون من 
الكويتيــة ألولياء  اجلمعية 
أمور املعاقني هذا العام خلدمة 
زبائننا، كمــا أننا على يقني 
أن هذا البرنامج قد أتاح لهم 
الفرصة لتطويــر مهاراتهم 
وتعزيــز ثقتهــم بأنفســهم 
واكتســاب خبــرات عمليــة 
تؤهلهم لتحقيق طموحاتهم، 
فهؤالء الطاب مرحب بهم في 
أي وقت في محاتنا ســواء 
كزبائن أو ضمن فرق العمل«.
من جهتهــا، نوهت هدى 
اخلالدي، أمينة سر اجلمعية 
الكويتية ألولياء أمور املعاقني، 
بالدور املهم الذي تلعبه شركة 
الشايع لضمان استمرار هذا 
البرنامج، وقالت: »لقد استمر 
هذا البرنامــج للعام الثامن 
على التوالي بفضل اجلهود 

القــرن الواحد والعشــرين. 
كمــا أنها داللــة على احترام 
مجتمــع التعديــن والبيئة، 
ولهذا اســتخدمت شــوبارد 
هــذا النــوع مــن الذهب في 
مجموعة املجوهرات الفاخرة 
»High Jewellery« حني أطلقت 
مجموعة السجادة اخلضراء 
عــام 20١3 كذلــك فــي مجال 
صناعــة الســاعات الفاخرة 
 .L.U.C وحتديدا في ساعات
وجعل مجموعة مكعب الثلج 
»Ice Cube« جــزءا مــن هذه 
املبادرة يؤكد تصميم شوبارد 
على التحول إلى اســتخدام 
الذهب األخاقــي في جميع 
منتجاتها من اآلن فصاعدا. 

مهما كلفك األمر.. ستكونني 
أنت األكثر عصرية!

لـ»الكويتية«، كما أنه يوفر 
جتربة مميزة لتناول األطعمة 
املختلفة بسعر خاص ضمن 

بيئة عمل مميزة.

الطيبــة التي تبذلها شــركة 
الشــايع سنويا، فقد جنحنا 
من خال هذا التدريب الصيفي 
في تــرك أثــر واضــح على 
سلوك الطلبة وحياتهم ككل، 
وإكســابهم مهارات وخبرات 
جديدة ستعود عليهم بالفائدة 

في املستقبل«. 
وجديــر بالذكــر أن هــذا 
التعاون املشترك بني شركة 
أوليــاء  الشــايع وجمعيــة 
أمور املعاقني بــدأ عام 20١0 
بتدريب الطلبة لدى محات 
ســتاربكس، وتطــور هــذا 
التعاون ليشمل العمل لدى 
3 عامــات جتاريــة تديرها 
شركة الشايع وهي ستاربكس 

ومذركير ودبنهامز.
وتعكس هذه الشراكة بني 
شــركة محمد حمود الشايع 
وجمعية أولياء أمور املعاقني 
التزام الشركة بتطوير مهارات 
الكويتــي وتنمية  الشــباب 
مواهبهم مــع مراعاة توفير 
فرص متساوية لهم للتعلم 

والتطور.

موظفو »الكويتية« يستمتعون مبا يقدم في املعرض

الشيخة شيخة العبداهلل تكرم احدى املشاركات

من الشركات املشاركة

جانب من حفل تكرمي املشاركني في برنامج التدريب الصيفي لـ»الشايع«

يدعو الجميع للمشاركة في السحب المقبل في 7 سبتمبر

تتويج الفائزين في مهرجان »املهلب مول« للتسوق
كشــف املهلب مــول عن 
الكبرى  الفائــزة باجلائــزة 
»جيب رينجايد« في سحب 
املهلب للتســوق  مهرجــان 
ديا كادياري، وسط أجواء 
من الفرح بني أفراد أســرتها 
وأصدقائها، كما فاز أصان 
املتروك بدراجة »فيســبا«، 
وجهاز »آيباد« وتذكرة سفر 

من »طيران اجلزيرة«.
ومن املقرر إجراء السحب 
الكبير املقبل في ٧ سبتمبر، 
والذي سيشهد تتويج املزيد 
الفائزين، وتعليقا على  من 
احلدث، أعربت ديا كادياري 
عــن امتنانهــا الكبيــر لهذه 
الهدية غير املسبوقة، وقالت: 
إن »املهلب مول« يشكل وجهة 
تســوق مثيرة بالنسبة لي 
ولعائلتي منذ سنوات عديدة، 
والفوز بأحــدث موديل من 
»جيب رينجايد« كان حلما 
بالنســبة لــي وحتقق اآلن، 
ونحن نتقدم بالشكر للمهلب 
مول، ونتمنى حظا ســعيدا 
لآلخرين في السحب املقبل.
وجذب مهرجان التسوق 
عــددا هائا من الــزوار منذ 
انطاقه في مايو 20١٧، ومن 

فرصا للفوز بسيارات »جيب 
رينجايد« ودراجات »فيسبا«، 
وتذاكر طيران وأحدث هواتف 

اآليفون وغيرها.
نهايــة  اقتــراب  ومــع 
مهرجان التســوق الضخم، 
يســر »املهلــب مــول« أن 
يعلــن إطاق عروض »باك 
فرايــداي« من 3١ أغســطس 
وحتى ٧ سبتمبر، ليستمتع 

املتوقع أن يستقطب املزيد مع 
استمرار موسم االحتفاالت 
واجلوائــز. ويوفر»املهلــب 
مول« للزوار فرصة واحدة 
للدخول في الســحب املقبل 
والذي سيقام يوم ٧ سبتمبر 
20١٧، مقابــل كل ١0 دنانيــر 
ينفقونهــا خــال املهرجان، 
ويتيح لهم الدخول تلقائيا في 
السحوبات الشهرية، كما يقدم 

الزوار بالعروض االستثنائية 
واخلصومات غير املسبوقة 
على مشترياتهم من احملات 
املشاركة في أجواء ترفيهية 

مليئة باملفاجآت. 
ويســعى »املهلب مول« 
لتوفير جتربة تسوق فريدة 
فــي نوعها بتقدمي املزيد من 
التنــوع وتعزيــز جتربــة 

التسوق لعمائه.

ديا كاديالري تتسلم جائزتها »جيب رينجايد« من »املهلب مول«

خالل فعالية متميزة تقدمها الرئيس التنفيذي للبنك

»األهلي املتحد« يكّرم الفريق التطوعي إلسهاماته
 املتميزة في البرنامج االجتماعي لشهر رمضان

قامت إدارة البنك األهلي 
الفريــق  املتحــد، بتكــرمي 
التطوعــي نظــرا جلهــوده 
وأدائه املتميز الذي ساهم في 
البرنامج االجتماعي  إجناح 
للبنك األهلــي املتحد خال 
شهر رمضان الفضيل والذي 
اشــتمل علــى العديــد مــن 
األنشطة اخليرية والثقافية 
والدينيــة وأعمــال الرعاية 

االجتماعية.
وخــال فعاليــة متميزة 
حضرها مسؤولو البنك وفي 
التنفيذي  الرئيس  مقدمتهم 
فــي البنــك األهلــي املتحــد 
ريتشــارد جروفــس، أعرب 
البنك عن امتنانه للمشاركة 
الفعالة وروح احلماس التي 
أبداها الفريق التطوعي والتي 
انعكست على جناح البرنامج 
االجتماعــي للبنــك األهلــي 
املتحد خال شــهر رمضان 

الفضيل.

إعــان تلفزيونــي احتفــاال 
الفضيــل،  الشــهر  بحلــول 
حمل رسالة ترحيبية »وصل 
وصل.. وبهاله هل« والذي 
حقق نسبة مشاهدة عالية، 
كما قــام بتنظيم مســابقته 
الرمضانيــة حلفــظ القرآن 
الكرمي، فضا عن مشاركته 
في مسيرة للتوعية مبرض 
التوحد وكيفية التعامل مع 
املصابــني بــه، وفي ســبيل 
نشــر التوعيــة الدينية من 
خال وســائل اإلعــام، قام 
البنــك األهلــي املتحد خال 
الشهر الفضيل أيضا برعاية 
برنامــج »أحاديــث وعبر« 
الــذي أذيع على قناة الراي، 
وقدمه د.عبدالعزيز القصار 
عضــو ومقرر هيئة الفتوى 
والرقابــة الشــرعية بالبنك 

األهلي املتحد.
 وبهذه املناسبة، أوضح 
البنــك األهلــي املتحــد أنه 

وكان البنك األهلي املتحد 
كعادتــه الســنوية قــد أعد 
برنامجــا اجتماعيــا حافــا 
خال شــهر رمضان تضمن 
العديد من البرامج واملبادرات 
االنســانية التي القت جناح 
واستحسان املجتمع ومنها 
توزيــع اآلالف مــن وجبات 
الســحور  اإلفطار ووجبات 
علــى الصائمني في مختلف 
األماكــن احليوية بالكويت، 
إضافة إلى القيــام بزيارات 
لــدور األيتــام واألطفال في 
املستشفيات وتوزيع هدايا 
والقرقيعــان عليهــم، وعقد 
ندوة دينيــة ملوظفي البنك 
حتت عنوان »كيف نســتعد 
لرمضــان« والتي قام قدمها 
د.خالد املذكور رئيس هيئة 
الفتوى والرقابة الشــرعية 

في البنك.
باإلضافة الى ما سبق، قام 
البنك األهلي املتحد بإطاق 

حرص على تكــرمي الفريق 
التطوعي تقديــرا ملا بذلوه 
من جهد وإخاص في العمل 
لــه  االجتماعــي، ولتتــاح 
الفرصة لتقدمي الشــكر لهم 
وتشجيع روح العطاء لديهم، 
ليكونوا قدوة ومثاال يحتذى 
في األعــوام املقبلة، وخال 

املبادرات املختلفة.
البنك  أكــد  وفي اخلتام، 
الدائــم بتدعيــم  اهتمامــه 
التي تندرج حتت  مبادراته 
أنشطة املسؤولية املجتمعية، 
وذلك من منطلق حرصه على 
القيام بدور فاعل في خدمة 
املجتمع، معربا عن اعتزامه 
مواصلــة جهــوده لتطوير 
برنامجه االجتماعي لشــهر 
رمضان عاما بعد عام، لضمان 
تقدمي أفضل األنشــطة التي 
تتناســب مع طبيعة الشهر 
الفضيل وتعمق من ارتباط 

البنك باملجتمع.

ريتشارد جروفس وعدد من مسؤولي البنك مع الفريق التطوعي


