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تصاميم مستوحاة 
من انتعاش 

الصيف والطبيعة 
اخلالبة

موظفو البنك أثناء إجراء الفحوصات

بنطلون كنزو وجاكيت DKNY وحذاء 
جيمي شو وعقد ويك اند ماكس مارا

فستان ماكس مارا وحقيبة يد فستان جيرارد داريل
صغيرة وحذاء جيمي شو

طويلة  بلوزة  مع  ماريال  اوفرول 
DKNY والعقد ماكس اند كو

أحد موظفي »األهلي«..وفحص طبي

تسجيل البيانات

قياس الضغط

يتميز باحللول ويعزز مسؤوليته االجتماعية

فريق مستشفى رويال حياة يجري فحوصات
طبية مجانية ملوظفي »األهلي الكويتي«

حتضيرًا لشهر رمضان املبارك.. بنك وربة 
يخص عمالءه بثقافة أخالقية لصوم سليم

باالستناد الى تعاليم الدين اإلسالمي 
احلني���ف، وحتضيرا لش���هر رمضان 
املبارك، وحرصا منه على نشر الوعي 
الديني والثقافة اإلس���المية بني أركان 
املجتمع الكويتي وشريحة عمالئه، نظم 
بنك وربة، البنك األس���رع منوا والذي 
يقدم مجموعة من اخلدمات املصرفية 
املتوافقة م���ع أحكام  واالس���تثمارية 
الشريعة اإلس���المية وفق مستويات 
محلية وعاملية، محاضرة متحورت حول 
تثقيف احلضور حول تعاليم الش���هر 

الفضيل على الصعيد األخالقي.
وعقدت احملاضرة في مجمع »العربية« 
مبنطق���ة العقيلة التي تتضمن فرعني 
للبنك، حيث تولى إمام املسجد الكبير 
د.ماجد العنزي إلقاء محاضرة تناولت 

أخالق املسلم في شهر رمضان وضرورة 
حسن االستقبال، كما شدد على واجبات 
املسلم في الشهر الفضيل. وأكد العنزي 
على أن الص���وم ال يقتصر فقط على 
الصوم عن الطعام والشراب ولكن أيضا 
يشمل التحلي بصفات األخالق احلميدة 
والتعامل برحابة وصبر مع اآلخرين، 
التي حضرها عمالء  والقت احملاضرة 
بنك وربة وآخرون صدى ايجابيا بني 
احلضور الذين تفاعلوا مع املعلومات 
الدينية التثقيفية وحصلوا على إجابات 

عن استفساراتهم من د.العنزي.
الى ذل���ك، يحرص بنك وربة خالل 
الشهر الفضيل على اطالق حمالت توعية 
حول الصوم الصحي وذلك باالستناد 
الى رسالته »نتميز باحللول« وبرنامجه 

الريادي للمسؤولية االجتماعية. وخالل 
شهر رمضان، يتوجه بنك وربة الى عموم 
املجتمع الكويتي بسلسلة من االنشطة 
التثقيفية الصحية التي من شأنها أن 
تؤدي دورا محوريا في تثقيف املجتمع 
حول الصوم الصحي وضرورة احملافظة 
على الصحة خالل فترة الصوم وذلك 
باحلرص على انتقاء الغذاء الس���ليم 

وممارسة الرياضة باستمرار.
وبنك وربة ملتزم بأداء دور ارشادي 
بناء، يهدف من خالله الى تطوير املفاهيم 
املجتمعية وتثقيف األجيال ليس فقط 
حول الصناعة اإلسالمية التي يبرع فيها 
ولكن أيضا حول أسلوب العيش السليم 
الذي يجب اتباعه والذي يقي من األمراض 

ويحافظ على الصحة العامة.

تشكيلة رمضان األنيقة من »اليسرة فاشن«

االس���تعدادات لش���هر 
رمض���ان الكرمي على قدم 
وس���اق، حي���ث تخت���ار 
»اليس���رة فاش���ن« ل���ك 
تش���كيلة مميزة لتمنحك 
إطاللة أنيقة خالل ش���هر 

رمضان الكرمي.
وتتميز تصاميم وقطع 
الرمضاني���ة  التش���كيلة 
الفضفاض���ة  بالقص���ات 
مما جتعلها تتناسب مع 
طبيعة شهر رمضان الذي 

نحرص في���ه على ارتداء 
الواسعة، وتضم  املالبس 
هذه املجموعة العديد من 
الفساتني التي ميكن مزجها 
م���ع قطع آخ���رى لصنع 

.)layering( طبقات

وتأت����ي تلك الزيارة في 
إطار ح����رص البنك األهلي 
الوعي  الكويتي على نشر 
الصحي بني املوظفني، حيث 
تؤمن إدارة البنك بأن اجلسم 
الس����ليم والعقل الس����ليم 
يؤديان إلى بيئة عمل صحية 

ومنتجة.

الطب����ي  الفري����ق  زار 
ملستش����فى روي����ال حياة 
البنك األهلي الكويتي أخيرا، 
وأجرى فحوص����ات طبية 
مجانية ملوظفي البنك، ومت 
إجراء هذه الفحوصات في 
املبنى الرئيسي للبنك يوم 

اإلثنني 30 مايو املاضي. 

وتضمن����ت الفحوصات 
الطبية املجانية سكر الدم، 
ومؤشر كتلة اجلسم، وضغط 
الدم، ونبض القلب، ودرجة 
حرارة اجلسم، كما مت توزيع 
باق����ات صحية مجانية من 
مستشفى رويال حياة على 

موظفي البنك األهلي.

»مول 360« يطلق مبادرات اجتماعية 
متنوعة احتفاء بشهر رمضان الفضيل

يحتفي »مول 360«، وجهة 
الكويت  الرائدة في  التسوق 
والتابعة لش����ركة »التمدين 
التس����وق«، بحلول  ملراك����ز 
ش����هر رمضان املب����ارك هذا 
العام عبر سلسلة من املبادرات 
االجتماعية الرامية إلى إحياء 
الرمضانية األصيلة  التقاليد 
ونش����ر روح اخلير والعطاء 

بني الزوار.
ويستضيف »مول 360« 
واكاثون »ريجيمي« السنوي 
للمش����ي بالتعاون مع مركز 
املتخص����ص  »ريجيم����ي« 
الغذاء  في استش����ارات نظم 
والتغذية، وذلك لتشجيع أفراد 
املجتمع على مواجهة ظاهرة 
البدانة واتب����اع نظام غذائي 
متوازن ومنط حياة صحي، 
وسيقام واكاثون املشي هذا 

»مول 360« إلى تعزيز االهتمام 
العاملي بالثقافة اإلس����المية، 
إذ يستضيف معرضا مميزا 
بالتعاون مع منظمة »الكويت 
عاصمة الثقافة اإلسالمية« في 
الطابق األرضي مقابل مطعم 
النوتر يستعرض من خالله 
نسخا نادرة من القرآن الكرمي 
وغيرها من املقتنيات التراثية 
الى 25  واإلس����المية من 20 

يونيو 2016.
وإلثراء تنوع أنشطة الشهر 
الفضي����ل، يدعو »مول 360« 
زواره حلضور معرض »فن 
العبوة« من تنظيم مجموعة 
بوش����هري الوكيل احلصري 
»لريد بل« بني يومي 15 - 25 
يونيو ضمن البهو الرئيسي 
في الطابق األرضي من املول. 
ويتضمن املعرض 75 قطعة 

العام أيام اخلميس عصرا من 
الساعة 5-6 مساء.

وس����عيا منه إلى توسيع 
نط����اق االهتم����ام باللياقة، 
يتعاون »م����ول 360« أيضا 
مع املعه����د الصحي »فيتنس 
فيرست« الذي ينظم متارين 
حرة أي����ام األح����د والثالثاء 
واألربعاء من كل أسبوع طوال 
الشهر الفضيل من الساعة 4 

الى 5 مساء.
وسيتاح للمشاركني اختبار 
لياقته����م البدنية مجانا عبر 
إج����راء فحوص����ات ملؤش����ر 
كتلة اجلس����م، كما سيحصل 
املشاركون على دعوة مجانية 
تسمح لهم باستخدام صاالت 
»فيتنيس فيرست« الرياضية 

ليوم واحد. 
عالوة عل����ى ذلك، يتطلع 

فنية ثالثية األبعاد، مادية أو 
رقمية مس����توحاة من عبوة 
مشروبات »ريد بل«، وسيتم 
اختيار هذه األعمال إثر مسابقة 
إبداعية على مستوى الدولة 
ويش����ارك فيه����ا العديد من 
املصمم����ني والفنانني وعلقت 
كالوديا لوبوسينسكا، مدير 
التس����ويق في »مول 360«: 
»يس����تضيف مول 360 هذا 
الع����ام مجموعة متنوعة من 
املبادرات خالل شهر رمضان 
املبارك، ونحن متحمس����ون 
إلله����ام زوارنا الستكش����اف 
الثقافة اإلسالمية  املزيد عن 
ونأمل أن يسهم تعاوننا مع 
مركز »ريجيمي« و»فيتنيس 
فيرست« في مساعدة املجتمع 
على تعزي����ز اللياقة البدنية 

وعالج البدانة في الكويت.

ساعات وإكسسوارات Christian Lacroix لدى روائع جنيڤ
كوني متمي����زة باقتنائك 
التشكيلة اجلديدة من ساعات 
 Christian Lacroix واكسسوارات
املبهجة، بتصاميم مستوحاة 
من الطبيع����ة اخلالبة والتي 
متنحك إطاللة صيفية في غاية 
الروع����ة، باإلضافة لتجانس 
ألوانها لتزهو بتصميمات في 

غاية اجلاذبية.
اس����م   Christian Lacroix
مرادف للجمال والكالسيكية 
واالبتكار، س����اعات متطورة 
بأناقة  الوزن تتميز  وخفيفة 
التصميم فهي عبارة عن مزيج 
رائع من العواطف واحليوية. 
ساعة جتسد اجلاذبية واإلغراء 
من خالل توليفة خبراتها في 
تصنيع الساعات واستخدامها 
للمواد واألحج����ام واأللوان 
بحرفية ال مثيل لها حيث متزج 
أحدث خطوط املوضة العاملية 

مع الدقة في عالم الساعات.
ولد Christian Lacroix في 
آرل بوش دو رون في جنوب 
فرنسا، وبدأ في سن مبكرة رسم 
األزياء التاريخية واملوضات، 
وتخرج في املدرسة الثانوية 
عام 1969 وانتقل إلى مونبلييه، 
لدراسة تاريخ الفن في جامعتها 
في عام 1971، التحق بجامعة 

السوربون في باريس.
وف����ي ع����ام 1989، أطلق 
Christian Lacroix مجموع����ة 
تصاميم مجوهرات، وحقائب 
الي����د واألحذي����ة والنظارات 
واألوشحة. في هذا العام فتح 
محالت في باريس، آرل، إيكس 
إن بروفنس، تول����وز، لندن 

وجنيڤ واليابان.
التاريخية في  وخللفيته 
 Christian األزياء واملالبس احتل
Lacroix عناوين الصحف ملا له 
من إبداع����ات اخليال. وكانت 
له اقتباس����ات فلكلورية كما 
رجح األلوان املثيرة في منطقة 
البحر األبيض املتوس����ط في 
خليط من األمناط، واألقمشة 
التجريبية واملنسوجة يدويا 
في بعض األحيان في ورش 

العمل احمللية.
مازال����ت روائ����ع جنيڤ 
للساعات جتزل لنا من العطاء، 
كل ما هو نادر وثمني. ها هي 
اليوم تطرح أسطورة فاتنة 
وتخل����ق مزيجا م����ن الثقافة 
والفن األصيل، فتعيد إحياء 
التراث الفرنسي العريق، إرث 
 Christian دار األزياء الفرنسية
Lacroix الت����ي متث����ل األناقة 
الفرنسية في أدق تفاصيلها 
يعود من جديد، ليكشف الستار 
عن تشكيالت ساعات أملاسية 
صنعت خصيصا للباحثني عن 

أندر الساعات وأجودها.

 Christian Lacroix ساعات
سراجا ينير أركان أفرع روائع 
جني����ڤ للس����اعات، لتنفرد 
بتقدميها في اخلليج وتكون 
رائدة في كل ما هو مميز وفريد 

في عالم املوضة.

:Christian Lacroix اكسسوارات

 Christian Lacroix
االكسس����وارات الفري����دة من 
نوعها التي تش����اركك جميع 
املناسبات، حيث تغرد بتفاصيل 
دقيقة متنحك اإلدراك للمعنى 

احلقيقي لالحتفال باحلياة.
 Christian تتميز اكسسوارات
Lacroix»بانسيابية التصميم في 
تفاصيلها، لتمنحك اكسسوارا 
بغاية البساطة والنعومة ليعبر 

عن شخصيتك.
بالتصاميم املستوحاة من 
اجلم����ال واألنوثة والطبيعة 
اخلالبة، تقدم اكسس����وارات 
»Christian Lacroix« املجموعة 
الكاملة من القالدات، االساور، 
اخلوامت، واألقراط بالتصاميم 
التي تعكس رموزا تعبيرية 

عن الطبيعة واحلياة.
تعان����ق  اكسس����وارات 
أحاسيس����ك وتعبر عنك في 
كل حني، فتضع بصمتها على 
تصميماتها األنيقة ذات الشعار 
واحليوية في آن واحد األمر 
الذي يعكس البساطة والذوق 

الرفيع.

 Christian اكسس����وارات 
األذواق  حتاك����ي   Lacroix
الرفيعة بتصاميم فريدة من 
نوعها، حيث صممت من أجود 
 »Christian Lacroix« .اخلامات
اكسسوارات فاتنة، بتصميمات 
عصرية ناعمة ابتكرت خصيصا 
لتتألق به����ا األميرات، والتي 
تناسب شتى األعمار واألذواق، 
فاالكسس����وارات تساعد على 
إضفاء طابع خاص وشخصي 
على ش����كلك وتكامله، روائع 
جنيڤ متنحك اخليار لتجربة 
الذوق الراقي في إكمال إطاللتك 

البهية.
املواصفات التقنية للساعة: 
صناعة سويس����رية، تتميز 
بوجود األرقام الرومانية بها 
I، II، III، IV، مرصع����ة بأنقى 
أنواع األملاس، مقاومة للماء.

متوافرة بس���وار س���اعة 
ذات تصميم مبتكر من اجللد 
الطبيعي عليه ش���عار ماركة 
Christian Lacroix أو س���وار 
معدني باللون الذهبي األصفر 
الوردي،  والفضي والذهب���ي 
الس���اعة مصنوعة  مع علبة 
م���ن الفوالذ املق���اوم للصدأ، 
وزجاج الس���اعة مصنوع من 
الزجاج الزفير املقاوم للخدش. 
متوافرة بأس���عار في متناول 
اجلمي���ع بجميع فروع روائع 
جنيڤ للساعات وخاصة فرع 

ليلى جاليري.

»كيك ن بيك« يستقبل شهر رمضان بأشهى األطباق الرمضانية
تستقبل محالت »كيك ن 
املبارك  بيك« شهر رمضان 
بحلة جديدة ومختلفة، كما 
تتزي���ن بفوانيس رمضان 
الطابع  مما يضفي للزبائن 

الرمضاني املميز.
وحرص »كي���ك ن بيك« 
أيضا على إع���داد حلويات 
خاصة ومميزة لشهر رمضان 
املب���ارك بأش���كال مختلفة 
ومنوعة لتنال استحس���ان 
جمي���ع األذواق، منها طبق 
الكرمي���ة بالزعفران  جبنة 
الشهي، وبقالوة بكرمية الهيل 
املميزة، واطباق مختلفة من 

حلو القهوى الرمضاني.
كما لم يفت »كيك ن بيك« 
فرصة املشاركة في معرض 
سكر رمضان الذي يقام في 
أتاحت  مجم���ع 360، حيث 
هذه املشاركة للزبائن فرصة 
تناول أشهى أنواع احللويات 
الت���ي يقدمها »كيك ن بيك« 
وهم يستمتعون بالتسوق 
والتحضير لش���هر رمضان 

الكرمي.

العالقات  وقدمت مديرة 
العامة واملسؤولية االجتماعية 
غدير العصيمي أجمل التهاني 
والتبريكات مبناسبة شهر 
رمض���ان املب���ارك للكويت 
وأميرها وشعبها ومواطنيها، 
كما ان مشاركة »كيك ن بيك« 
في معرض سكر رمضان هي 
سلسلة من املشاركات التي 
يق���وم بها »كي���ك ن بيك«، 
حيث نسعى دائما للوصول 
لرغبات زبائنن���ا لتحقيق 
تطلعاتهم ومش���اركتهم في 

كافة املناسبات.
يذك���ر أن »كيك ن بيك« 
التجارية  العالمات  هو احد 
التابعة لشركة رامو التجارية 
وتتواجد فروعه في اجلابرية، 
الساملية، جمعية العارضية، 
ش���رق، بنيد القار، الرقعي، 
الفروانية، جمعية مشرف، 
املنق���ف، اجلهراء )ش���ارع 
منص���ور س���عد البن���اق( 
واجلهراء )شارع املضخة(، 
الس���الم،  وضاحية صباح 

وجمعية السرة اجلديدة.


