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مجموعة »Happy Hearts« من شوبارد تناغم 
وانسجام  يجمع أحجار األملاس مع عني النمر واملرمر

أملاس وقلــوب متراقصة.. 
عندما يجتمــع معًا رمزان من 
رموز دار شوبارد السويسرية 
ال بد أن تكون النتيجة مبهجة 
ومتناغمة، فقد افتتنت كارولني 
شوفوليه برمز القلب وجعلت 
منه أحد الرموز األساسية للدار، 
فكان من البديهي أن يجد هذا 
الرمــز طريقه إلــى مجموعة 
)Happy Diamonds( األساسية 
ليشكل ضمنها مجموعة فرعية 
 Happy( مســتقلة حملت اسم

.)Hearts
وفــي هــذا العــام أطلقــت 
شوبارد إصدارين جديدين من 
هذه املجموعة يجمع أولهما بني 
أحجار األملاس وأحجار املرمر، 
في حني ميزج الثاني بني أحجار 
األملــاس وأحجار عــني النمر؛ 
لتضفي بذلــك على املجموعة 

نفحة فخامة جديدة.
 Happy( وتضم مجموعــة
Hearts( مجوهرات مصنوعة من 
الذهب األبيض والوردي تزينها 
قلوب كبيــرة مخّرمة أو غير 
مخّرمة، وتتداخل فيها األحجار 
الكرمية بألوانهــا الزاهية مع 
قلــوب أخرى صغيــرة تضم 
بداخلها أحجار أملاس متحركة. 
اجتمعت مرونة تصاميم هذه 
املجوهــرات مــع حرية حركة 

أحجار األملاس فتجلت النتيجة 
النهائية في مجموعة مجوهرات 
تفيــض باألنوثــة والنعومة 
ناهيك عن أناقتها الفريدة من 
نوعهــا.  املرمــر وعــني النمر 
واألملــاس ويتســم اإلصداران 
اجلديــدان باملزيد من الفخامة 
والرقي فيضفيان إشراقة جديدة 
 ،)Happy Hearts( على مجموعة
حيــث انضمــت فيــه القلوب 
املخّرمة إلــى القلوب الذهبية 
املرّصعــة باألملــاس لتجتمع 
في تناغــم حيوي ومتألق مع 
القلوب املرّصعة باملرمر. وبذلك 
-وللمرة األولى في تاريخها- ال 
تقتصر إبداعات املجوهرات على 
التشــّكل حول قلوب مرّصعة 
باألحجــار الكرميــة امللونــة 
وحتتضــن بداخلهــا أحجــار 

أملاس متحركة، بل قامت بتبديل 
األدوار بــني أحجــار األملــاس 
املتحركــة والقلوب املاســية 
والقلــوب املرّصعة باألحجار 
الكرمية. فتجلت النتيجة في 
تشــكيالت أكثر فتنة وجمااًل 
وأكثر غنى بأحجار األملاس من 
سابقاتها، تسلط الضوء على 
التوهجات اخلضراء والبرونزية 
التي تشــع من أحجــار املرمر 
وعني النمر.  وتضم املجموعة 
املصنوعة من الذهب الوردي 
عيار ١8 قيراطا ســواراً دائريًا 
صلبًا، وخامتًا كرويًا يضم إما 
أحجار مرمر أو عني النمر مع 
األملاس باإلضافــة إلى أحجار 
األملــاس املتحركة، وزوجًا من 
األقراط، وعقداً طوياًل يفيض 

باألناقة.

»مشاوي راب & رول« يطلق وجبات رمضان 
من اإلفطار إلى السحور

اطلــق »مشــاوي راب & 
رول« االسم الذي عرف بتقدمي 
املشاوي اللبنانية بأعلى جودة 
من حلومــات ودجاج طازجة 
ذبح الكويــت ونكهة لبنانية 
أصيلة وجبــات رمضان لهذا 
العام.. من االفطار الى السحور 
وجبــات فرديــة تضــم طبق 
املشاوي الرئيسي »الدجاج أو 
الطاووق أو الكباب أو التكة أو 
العرايس أو مشاوي مشكل«، 
مع شــوربة العدس ورقاقات 
اجلبنة والكبة املقلية واحلمص 
والفتوش مــع البطاطا مقلية 
ومشروب رمضاني »جالب أو 
فيمتو« مع اســتطاعة إضافة 

املهلبية اللذيذة.
للوجبــات  وبالنســبة 
العائلية، يقدم مشــاوي لهذا 
العــام الوجبــة الثنائية وهي 
تضــم ٢٢ طــاووق، ٤ قطــع 
عرايــس، ٤ كباب، ٢ شــوربة 
عدس، فتــوش كبير، حمص 
كبيــر، ٢ كبــة، ٢ رول جبنة، 
بطاطا مقلية، كولســلو، ثوم، 

مخلل، جالب أو ڤيمتو. 
الوجبة العائلية عبارة عن 
٤ طــاووق، 6 قطع عرايس، 8 
كباب، ٤ شوربة عدس، فتوش 
كبير، تبولة كبير، 8 ورق عنب، 
حمص كبير، متبل كبير، ٤ كبة 
مقليــة، ٤ رول جبنة، بطاطا 
مقلية، كولسلو، ثوم، مخلل، 

جالب أو ڤيمتو.
وجبة الديوانيــة الكبيرة 
عبارة عن ١٠ طاووق، ١6 قطع 
عرايس، ١٤ كباب، ١٠ شــوربة 
عدس، ٢ فتوش كبير، ٢ تبولة 
كبير، ٢ كولسلو، ١6 ورق عنب، 
٢ حمص كبير، ٢ متبل كبير، 
١٠ كرات كبة، ١٠ روالت جبنة، 
١١ جبنة هالبينو، نقانق بدبس 
الرمان، سجق، بطاطا تويستر، 
بطاطا ودجز، حلقات بصل مع 
صلصة الكوكتيــل، جالب أو 
ڤيمتــو. وبالنســبة للتحلية 
فال غنى عن اضافات املهلبية 
اخلاصة مبشاوي او رول الصاج 

بالنوتيال اللذيذ.
كمــا ميكن للعمــالء طلب 
طبق املقبالت الساخنة املتميز 
والذي يجعلهم يتلذذون بجبنة 
الهالبينو، نقانق بدبس الرمان، 
سجق بصلصة الطماطم احلارة، 
بطاطا تويستر، بطاطا ودجز، 
بطاطا مقلية، حلقات بصل مع 

صلصة الكوكتيل.
وكذلك يتوافر طبق املقبالت 
الباردة املكون من أطباق كبيرة 
من كل فتوش وتبولة، حمص 

وحمص مشاوي ومتبل.
ومــع فــروع مشــاوي في 
منطقتي بنيد القار والساملية 
بإمــكان عمالئنــا طلــب مــا 
يشتهونه من قائمة »مشاوي 
راب & رول« لتصلهم في أماكن 
عملهم وسكنهم وديوانياتهم في 
كل مــن: مدينة الكويت والتي 
تشمل دسمان، املرقاب، شرق، 
الصاحليــة، وقبلــة، وكذلــك 
مناطق: بنيد القار، الدســمة، 
املنصورية، عبداهلل الســالم، 
الشامية، الشــويخ السكنية، 
الشــعب البحــري، الدعيــة، 
الفيحــاء، كيفــان، العديلية، 
النزهة، القادســية، الروضة، 
الشعب، ميدان حولي، اجلابرية، 
الرميثيــة، قرطبــة، الســرة، 
الساملية، حولي، سلوى، السالم، 
مشــرف وبيان. ونتمنى لكم 

صياما مقبوال وإفطارا شهيا.

»حياة ريجنسي مكة«.. ضيافة مميزة وروحانية مطلقة
رحلة روحانية يغلب عليها 
اخلشوع والطمأنينة، هي حلم 
وأمنية كل مسلم ان يرحتلها، 
ليفوز من خاللها بالرضا والنور 
ويعود بأمل املغفرة والرحمة، 
أنهــا رحلــة إلى اقــدس بقاع 
األرض، الكعبة املشرفة قبلة 
املسلمني، فمن كان يعزم السفر 
لألراضي املقدسة لقضاء فريضة 
العمــرة، فالبد لــه من اختيار 
موقع اســتثنائي على مقربة 
من الكعبة املشرفة، انه فندق 
حياة ريجنسي مكة الذي يعد 
من الفنــادق العاملية اجلميلة 
شــكال ومضمونــا.. ضيافــة 
وتكرميا، ويتمتع بالقرب من 
احلرم املكي الشــريف، ويقع 
على  بعد دقيقة واحدة ســيرا 
على األقدام من املسجد احلرام، 
وعلى بعد خطوات من باب امللك 

فهد وأبراج البيت . 
وقال مدير عام فندق حياة 
ريجنســي، راضــي ممــدوح: 
»يتكــون الفندق مــن برجني 
كل بــرج مكون مــن ١9    طابقا 
و656 غرفة، كما يضم الفندق 
٢5 جناحا فاخرا، حيث تشكل 
األجنحة خيارا فريدا للمسافرين 

مع أطفالهم وعائالتهم، ويحتوي 
كل جناح على طاولة للطعام 
ومكتب ومطبخ صغير مستقل  
أطفالهــم  مــع  للمســافرين 
وعائالتهــم، إضافة إلى أحدث 
اخلدمات واالمكانيات التي تلبي 
جميع احتياجات زوار بيت اهلل 

احلرام«.
وأشار ممدوح إلى أن الفندق 
يضــم مجموعة مــن املطاعم 
املتعــددة التــي تقدم أشــهى 
املأكــوالت املعدة من قبل أمهر 

الطهاة. 
من جانبه قال مدير املبيعات 
والتســويق عمــرو االبياري: 

»تتوافــر تســهيالت نــادي 
الريجنسي للضيوف الراغبني 
في التميــز حيث يجدون فيه 
العديد مــن املرافق اإلضافية، 
سيســتمتع  الضيــوف بفكرة 
حيــاة فندقك اخلــاص بداخل 
الفندق«، حيث يحتوي الفندق 
على غرف نادي الريجنســي 
)ريجنســي كلــوب( خلدمات 
حصرية منها خدمة اإلنترنت، 
اســتخدام غرفة االجتماعات، 
 وجبة إفطار كونتيننتال إضافة 
إلى املقبالت والشاي واملرطبات، 
كمــا يضم مركــز لياقة مجهز 

بأحدث األجهزة واملعدات. 

أحد أجنحة الفندق راضي ممدوح

شهر الخير حافل بالبرامج اإلنسانية والخيرية

Ooredoo تطلق برنامجاً حافالً بالعطاء في رمضان
استعدت Ooredoo الكويت 
لشهر اخلير هذا العام بإطالق 
برنامــج حافــل باملناســبات 
اإلنســانية واخليرية، حيث 
اســتهلتها بإطــالق برنامــج 
»نعــني ونعــاون« التطوعي 
للســنة الثالثة على التوالي، 
وذلــك مبشــاركة فريــق من 
الشــباب  مــن  املتطوعــني 
 Spread وبالتعاون مع منظمة
The Passion وبإشــراف من 
إدارة االتصال املؤسســي في 

الشركة. 
كما ستقوم الشركة بإطالق 
إعالنها الرمضاني هذا العام 
 Ooredoo بالتعاون مع مجموعة
العامليــة، وذلك للعام الثاني 
علــى التوالــي بعــد إطالقها 
إلعــالن »أصدق تواصل« في 
العام املاضي، الذي حاز عدة 
جوائز على مستوى املنطقة.
وكعادتهــا مــن كل عــام، 
حرصت Ooredoo على إقامة 
خيمــة إفطــار الصائــم التي 
ســيتم تشــييدها هذا العام 
مقابل مبنى الشركة الرئيسي 
علــى شــارع الســور لتقدمي 
وجبــات اإلفطــار للصائمني 
يوميا. تعتزم الشركة إطالق 
قافلة »نعــني ونعاون« التي 
ســيتم توظيفها في األعمال 
التطوعية وذلك في مختلف 
مناطق الكويــت وعلى مدار 
الشهر الفضيل، ومن أبرزها 
توزيع مئات وجبات اإلفطار 
على األسر احملتاجة واملتعففة، 
باإلضافة إلى مفاجآت أخرى 
ستقوم الشركة باإلعالن عنها 

في وقت الحق.
وفــي تعليــق لــه حــول 
الرمضانية   Ooredoo أنشطة
هذا العام، أكد مدير أول إدارة 
االتصال املؤسسي في الشركة 
مجبــل األيوب أن دعم العمل 
التطوعي نابع من قيم الشركة 
األساسية املبنية على االهتمام 
والتواصل والتحدي، وأضاف 
قائال »تأتي مبادراتنا في الشهر 
الفضيل من كل عام لتوطيد 
العالقة مع املجتمع وتعزيز 
القيم اإلنسانية والروحية التي 
تعمل على إحياء قيم التكافل 
التي يجســدها شهر رمضان 
املبارك بكل ما يحمله من أجواء 
إميانية ومعان سامية وقيم 

نبيلة«.
وحــول برنامــج التطوع 
»نعني ونعاون« قال األيوب: 
»نحــن فخــورون ببناتنــا 
بــادروا  الذيــن  وأبنائنــا 
بالتسجيل في البرنامج هذا 
العــام، وفخورون أيضا بكل 
من انضم إلينــا منذ إعالننا 
عن إطالق البرنامج في سنته 
األولــى عــام ٢٠١5. ونحــن 
نتعاون مع جهات محلية تثري 
املجال التطوعي أكثر من أي 
وقت مضى ولنا الفخر في أن 
نكون الشركة األولى الداعمة 
لهذا املجــال، وذلك بالتعاون 
مــع وزارة الدولــة لشــؤون 
الشباب. كما نتمنى التوفيق 

لكل املشاركني معنا ونحن على 
ثقة من أنهم سيجدون ما ينمي 
مهاراتهم ويثري جتربتهم من 
خــالل برنامج نعني ونعاون 

التطوعي«.
وكجزء من برنامجها لهذا 
العام، أطلقت Ooredoo الكويت 
 Spread بالتعاون مع منظمة
the Passion ومؤسسة الكويت 
للتقدم العلمي برنامج املتطوع 
احملتــرف وذلــك األســبوع 
املاضــي، ويتضمن البرنامج 
ورشــا تدريبية ومحاضرات 
عن القيم األساسية للتطوع، 
باإلضافــة إلى حــوارات مع 
متطوعني عن جتاربهم السابقة 
مع إمكانية تســجيل الطلبة 

اجلدد في البرنامج. 
كمــا تركــز Ooredoo في 
الرمضانية على  فعالياتهــا 
إشــراك موظفي الشركة في 
العمل التطوعي، وذلك إميانا 
منها بأهمية تشجيع العمل 
التطوعي واخليري وحتفيز 
مبــدأ العطــاء فــي املجتمع، 
والتركيــز علــى تعزيز قيم 
العطاء عند املوظفني. وتعليقا 
على ذلك، أكد األيوب »سيكون 
لدينا العديــد من الفعاليات 
واألنشطة هذا العام في شهر 
رمضان الكرمي مبشاركة كل 
موظفي الشركة الراغبني في 
التطوع من مختلف اإلدارات، 
إضافة إلى املشاركة الكرمية 
من الشــركات األخرى التي 
نتعامــل معهــا علــى مــدار 
العــام مثــل شــركة هواوي 
االتصــاالت  لتكنولوجيــا 
وشــركة غاليــة لإلعــالم، 
ونهــدف من خــالل ذلك ألن 
يكون العطاء جزءا من ثقافة 

العمل في الشركة«.
هذا، باإلضافة إلى تنظيم 
الشركة لفعالية »قريش« قبل 
رمضان، حيث تشارك جميع 
أقســام وقطاعــات الشــركة 
بإحياء هذه العادة الكويتية 

التراثية األصيلة.

اتصال وتواصل
كما تقيم الشركة كعادتها 

الســنوية غبقتهــا اخلاصة 
باملوظفــني وســط أجــواء 
رمضانيــة، والتي تأتي في 
إطار دعم األواصر اإلنسانية، 
ونشر روح املودة املتبادلة 
إذ ســيتم  بــني املوظفــني، 
تنظيمها وفــق طابع ميزج 
التكنولوجيــا والتراث  بني 
الكويتــي األصيــل. ويأتي 
تنظيــم الغبقة ليعزز روح 
االتصــال والتواصــل بــني 
املوظفــني، حيــث ســتكون 
هناك العديد من املســابقات 
الترفيهية واجلوائز القيمة 
للموظفــني، وذلك لالحتفاء 
بهــم واالســتمتاع باألجواء 
الرمضانية املميزة بعيدا عن 
زخم احلياة املكتبية والعمل.

أنشطة مختلفة
توزيــع  جانــب  إلــى 
 Ooredoo الوجبــات، تقيــم
الفعاليــات  مــن  العديــد 
األخرى خالل شهر رمضان 
املبارك تتضمن زيارات لدور 
الرعايــة، واملستشــفيات، 
وذوي االحتياجات اخلاصة 
لالحتفال بالقرقيعان، كذلك 
 Ooredoo إعادة إطالق برنامج
التطوعي الناجح الذي حمل 
شــعار »نعــني ونعــاون« 
 Spread بالتعاون مع منظمة
باإلضافــة   ،the Passion
إلى رعايــة تطبيق »عطاء 
هب« املعني بنشــر الوعي 
املجتمعي، إضافة إلى ذلك، 
تعتزم الشركة التعاون مع 
عدد من املنظمات واجلهات 
احمللية في مبادرات خيرية 
متتــد علــى مــدار الشــهر 
الفضيــل، منها زيارات الى 
مناطق سكن العمالة، إضافة 
إلى دور رعاية األيتام ودور 
رعاية املســنني، ومبادرات 

خاصة لألطفال. 
كمــا ســيقوم فريق من 
موظفــي الشــركة وأعضاء 
فريــق »نعــني ونعــاون« 
التطوعي بزيــارة عدد من 
املناوبة  اجلهات احلكومية 
أثناء فتــرة اإلفطار كبادرة 
لتقــدمي الشــكر لهــم على 
جهدهم الدؤوب أثناء الصيام 
وإخالصهم بالعمل وتأدية 
واجباتهــم بأمانــة، وهــو 
اســتكمال حلملــة أطلقتها 
قنواتهــا  علــى  الشــركة 
للتواصــل االجتماعــي في 
وقت حتت عنوان #بذراعنا_

نبنيها لتسليط الضوء على 
الدور الريــادي الذي يقوم 
به موظفو هــذه القطاعات 
احليويــة، مثــل املالحــة 
والطيــران املدني واإلطفاء 

واألمن.

مجبل األيوب

املشاركة في إحدى الفعاليات التطوعية اخليرية

األيوب: فخورون 
بكوننا الشركة األولى 

الداعمة للشباب 
وحثهم على التطوع 

في شهر اخلير

خيمة إفطار صائم 
تستقبل الصائمني 

يوميًا في شارع السور

قافلة خاصة لتوزيع 
وجبات اإلفطار في 

مختلف مناطق 
الكويت 

إطالق برنامج »نعني 
ونعاون« للسنة الثالثة 
على التوالي مبشاركة 
متطوعني من الشباب

إطالق »ميا ميكاب« في »سما مول - العقيلة«

أطلقت شركة املانع املشتركة أول متجر ميا ميكاب في منطقة 
اخلليج في مجمع ســما مول في منطقة العقيلة، و»ميا ميكاب« 
هي ماركة مســتحضرات جتميل إيطاليــة تقدم منتجات فاخرة 
عالية اجلودة بأســعار مقبولة. ورســالة ميا ميكاب إلى النساء 
في جميع أنحاء العالم هي ببساطة »أنت جميلة«، وقد بدأت ميا 
ميكاب قبل ١٠ أعوام من خالل تقدمي تشكيلة واسعة من منتجات 
طالء األظافر والتي القت استحســان اخلبراء واملســتهلكني، ما 
شجع خبراء التجميل على التوسع في نطاق منتجات التجميل 
لتقدمي مجموعة منتجات متكاملة قبل عامني. اليوم، تستمر ميا 
ميكاب نفســها كعالمة جتارية واعدة بهدف ابتكار املنتجات مع 
احلفاظ على احترام الطبيعة. ومتتاز منتجات ميا ميكاب بأنها 
غير مسببة للحساســية، خالية من مادة البارابني احلافظة وال 

يتم اختبارها على احليوانات، وقد صنعت بفخر في إيطاليا.

امليكاب ارتست أمينة احلبيل عهود العنزي وروال عبدالعزيز ودانة طويريش وأمينة احلبيل

ماري روز بدين وأمينة سعد

ممدوح: الفندق 
يتكون من برجني 
ويضم 656 غرفة 

و25 جناحاً فاخراً

وجبات فردية 
وثنائية وعائلية 

وللديوانية

صورة أرشيفية إلداريي الشركة ومتطوعي »نعني ونعاون« بعد توزيع وجبات اإلفطار في اخليمة 


