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»الكويتية« تستقبل أولى رحالت احلج
مببنى الركاب T4 بالهدايا والورود

استقبلت شركة اخلطوط 
أولــى  الكويتيــة  اجلويــة 
رحــات احلــج القادمة من 
اململكة العربية الســعودية 
في مبنى الركاب T4، حيث 
كان فــي مقدمة مســتقبلي 
حجــاج بيــت اهلل احلــرام 
التنفيــذي م.كامل  الرئيس 
العوضي وعدد من موظفي 
الشركة الذين قدموا للحجاج 
الكــرام الهدايــا التذكاريــة 
والــورود لعودتهم ســاملني 
إلــى أرض الوطــن. وعلــى 
هامــش االســتقبال، قــال 
التنفيــذي م.كامل  الرئيس 
العوضي: يسرنا ويشرفنا 
أن نســتقبل أولى الرحات 
القادمــة علــى مــن طائرة 
الكويتية  اخلطوط اجلوية 
من األراضي املقدسة، حيث 
إن استقبال اخلطوط اجلوية 
الكويتية للحجاج الكرام يأتي 
ضمن حرص الشركة الدائم 
وعلى رأسها رئيس مجلس 
اإلدارة يوسف اجلاسم على 
االهتمام بأن يكون وصول 
احلجاج ساملني غامنني إلى 
أرض الوطن سلسا ومريحا 
وعبــر إجــراءات ميســرة 
وبســيطة، وفي إطار سعي 
الشــركة الى وضع عمائها 
الكــرام ضمــن أولوياتهــا 
وذلك بالتعاون والتنسيق 
مع جميع قطاعــات الدولة 
املعنيــة بهــذا اخلصوص. 
وأضاف: كعادتها السنوية 
اســتعدت اخلطوط اجلوية 
الكويتية بشكل جيد ملوسم 
احلج، حيث تقوم الشــركة 
بتشكيل جلنة دائمة خاصة 
باحلــج والعمرة مكونة من 
أهم قطاعات الشركة وتعمل 
اللجنة على متابعة رحات 
احلج والعمرة بشــكل دائم 
طــوال العام وذلــك للعمل 
على تقدمي أفضل اخلدمات 
للحجاج املسافرين على من 
طائرات اخلطــوط اجلوية 
الكويتية كذلك تعمل الشركة 
على تلبية جميع احتياجات 
ومتطلبــات عمائها الكرام 
مبا يتناسب مع اختياراتهم.
يســعني  وال  وتابــع: 
فــي هــذه املناســبة إال أن 
أتقدم بأســمى آيات التهاني 
والتبريكات لصاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد 
وســمو ولي العهد الشــيخ 
نواف األحمد وسمو رئيس 

للمملكة العربية السعودية 
الشقيقة على جناح موسم 
احلج لهــذا العام بــكل أمن 
ويســر وانســيابية وذلــك 
ثــم  تعالــى  اهلل  بفضــل 
اجلهود املبذولة من قبلهم، 
وإلى ســائر احلجاج الكرام 
وأن يتقبل اهلل طاعتهم في 

رحلتهم إلى بيت اهلل احلرام، 
كما تقدم بجزيل الشكر ووافر 
االمتنــان جلميــع الدوائــر 
املعنيــة باخلطوط اجلوية 
الكويتية التــي عملت على 
اجناح هذا املوســم، متمنيا 
لهــم التوفيق والســداد في 

املواسم املقبلة.

العوضي: نحرص على وصول احلجاج بشكل سلس ومريح وعبر إجراءات ميسرة

توزيع الهدايا على احلجاج العائدين

م.كامل العوضي يستقبل احلجاج

م.كامل العوضي يتوسط فريق االستقبال من موظفي اخلطوط اجلوية الكويتية

مجلس الوزراء الشيخ جابر 
املبارك واحلكومة الرشيدة 
والشــعب الكويتــي الكرمي 
مبناسبة حلول عيد األضحى 
املبــارك، أعــاده اهلل علينا 
وعلى وطننا احلبيب الكويت 

باخلير واليمن والبركات.
وتقــدم بخالص التهاني 

»الرحمة العاملية« نّظمت مشروع
»إفطار يوم عرفة« للنازحني السوريني

الرحمة  أعلنــت جمعيــة 
العامليــة عن تنفيذ مشــروع 
»إفطار يوم عرفة« للنازحني 
السوريني، الذي استفاد منه 

أكثر من ٢8 ألف مستفيد.
وفي هذا الصدد، قال رئيس 
مكتــب ســورية وتركيــا في 
جمعية الرحمة العاملية وليد 
الســويلم: إن اجلمعية قامت 
بتوزيع ٢8 ألــف وجبة على 
الصائمني يوم عرفة، مشيرا 
إلــى أن إفطــار صائــم ليس 
مجرد لقيمات تسد اجلوع، بل 
بسمة تصنع فرحة املستفيد، 
ورحمــة تخفف أمله، وتداوي 
جرحــه فــي ظــل األوضــاع 
املأســاوية التي يعيشــونها. 
وأوضح السويلم ان مشروع 
إفطار يوم عرفة يأتي ضمن 
حزمة من البرامج اإلنسانية 
التــي تنفذها جمعية الرحمة 
العاملية لاجئــني والنازحني 
السوريني، فقد اجتمع عليهم 
ألم النــزوح واحلاجة، فكان 
هذا املشروع إلدخال البسمة 
والســرور عليهــم في أفضل 
األيام، مصداقا حلديث النبي 
ژ والذي رواه اإلمام البخاري 
عن ابــن عباس ÿ: »ما من 
أيام العمل الصالح فيهن أحب 
إلــى اهلل منه في هــذه األيام 

العشر«.
وتابع: جاء عن النبي ژ 
في صيام يوم عرفة أنه قال: 
»صيــام يوم عرفة أحتســب 
على اهلل أنه يكفر السنة التي 
قبله والسنة التي بعده« )رواه 
مســلم(، فصومــه رفعة في 
الدرجات، وتكثير للحسنات، 
ويا لــه من أجــر عظيم ذلك 
الذي يحوزه من حرم نفســه 
من الطعام والشراب وامللذات، 
ينالــه من يشــارك في إفطار 
الصائم با مشــقة أو معاناة 
حرمان، فقد قال رســول اهلل 
ژ: »من فطر صائما كان له 

االجتماعية على اجلهود التي 
يبذالنهــا ملســاعدة الاجئني 
السوريني في الداخل واخلارج 
منذ بدء األزمة السورية، وشدد 
على أن هذه اجلهود اإلغاثية 

تأتي جتسيدا للدور اإلنساني 
للكويت وشعبها في تخفيف 
معاناة الاجئني الســوريني، 
ورســم البســمة على شــفاه 

أشقائنا املنكوبني.

وليد السويلم: أكثر من 28 ألفاً استفادوا من املشروع

توزيع الوجبات على املستحقني

جانب من مشروع إفطار يوم عرفة للنازحني السوريني

مثل أجره، غير أنه ال ينقص 
من أجر الصائم شيء«.

الســويلم عــن  وأعــرب 
الشــكر والتقديــر  خالــص 
لوزارتي اخلارجية والشؤون 

»زين« تكرّم الطلبة الفائزين في برنامج »كن«
شاركت »زين« املزود الرائد 
للخدمات الرقمية في الكويت 
الطلبــة والطالبات  بتكــرمي 
الفائزين باملراكز الثاثة األولى 
في برنامج »كن« لريادة األعمال 
االجتماعية، وذلك خال احلفل 
اخلتامي الذي أقيم في مسرح 
اجلامعة األمريكية بالكويت 
ضمن شراكتها االستراتيجية 
مع مؤسســة »لويــاك« غير 
الربحيــة لتنميــة وتطويــر 

مواهب الشباب.
وذكرت الشــركة في بيان 
صحافي أن دعمهــا لبرنامج 
األعمــال  لريــادة  »كــن« 
االجتماعية للسنة الثانية على 
التوالي أتى ضمن شــراكتها 
االســتراتيجية مــع »لوياك« 
التي متتــد هذا العــام ألكثر 
من ١٥ ســنة متواصلة، وهي 
الشراكة التي تأتي حتت مظلة 
اســتراتيجيتها للمسؤولية 
واالســتدامة،  االجتماعيــة 
والتــي ترتكــز بشــكل كبير 
حول تنميــة وتطوير قطاع 
الشباب والتعليم وخصوصا 
فيمــا يتعلق بتنمية مجاالت 
ريــادة األعمال لــدى الفئات 

العمرية الشابة.
أن  »زيــن«  وأوضحــت 
برنامج »كن« لريادة األعمال 
االجتماعية قد شهد مشاركة 
64 طالبــا وطالبــة تراوحت 
أعمارهم ما بــني ١٢-١6 عاما 
شــكلوا ١4 فريقا مختلفا لكل 
فريق فكرته املميزة ملشروع 
ربحــي مســتدام اجتماعيــا، 
وشــاركت »زيــن« في تكرمي 
الفائزيــن بالبرنامــج خال 
احلفل اخلتامي الذي أقيم في 
مســرح اجلامعــة األمريكية 
بالكويــت وهــم - املركــز 
األول: فريق Edully الذي قدم 
خدمــات إلكترونيــة مبتكرة 
تساعد الشباب على التصدي 
لظاهرة التنمر، واملركز الثاني: 
فريق ECOMESH الذي صمم 
حاوية مبتكرة إلعادة تدوير 
املخلفــات، واملركــز الثالــث: 
فريق Top Team Talent الذي 
ابتكر منصة إلكترونية لربط 

في الكويت، وهــو البرنامج 
الذي أتــى بالتعاون مع كلية 
بابســون في بوســطن التي 
تعتبر إحدى أرقى املؤسسات 
التعليميــة املختصة بريادة 
األعمال في الواليات املتحدة 

وحول العالم. 
وأضافت »زين« أن دعمها 
لبرامــج »لوياك« هــذا العام 
يشــمل مجموعة متنوعة من 
البرامج واألنشطة التعليمية 
التي تعنــى بتنمية مختلف 
املهارات لدى الشــباب، منها 
برنامج »كن« لريادة األعمال 
االجتماعية، وأكادميية »لوياك 
أي ســي ميان لكرة القدم«، 

وغيرها من البرامج. 
إلــى  الشــركة  وأشــارت 
أنهــا تقــوم أيضا مــن خال 
شراكتها االســتراتيجية مع 
»لويــاك« بتدريب املئات من 
الطلبة امللتحقني في برنامج 
»لويــاك« الصيفي على مدار 
الســنوات املاضيــة، والذين 
تســتضيفهم في كل أقســام 
الشركة ليتدربوا على أجواء 
العمل احلقيقية بالشكل الذي 
يضيف العديد من املهارات إلى 
سيرتهم املهنية، هذا باإلضافة 
إلى تقدمي املكافآت املالية لهم 
تقديرا ملجهودهم وتشجيعا 

إلبداعاتهم.
وتفخــر »زيــن« بكونهــا 
الشركاء االستراتيجيني  أحد 

منــذ  »لويــاك«  ملؤسســة 
أنهــا  تأسيســها، وخاصــة 
تعتبر أحد أهم وأبرز املشاريع 
الوطنية التي تعنى بالشباب 
مبختلــف فئاتهــم العمريــة 
وتوفر لهــم البيئة الصحية 
التي من شــأنها أن تطور من 
مواهبهم وتتبنــى هواياتهم 
املختلفة ضمن إطار ترفيهي 

وتعليمي واجتماعي. 
وتعتبر »لوياك« مؤسسة 
غيــر ربحيــة تأسســت فــي 
علــى  تعمــل   ٢٠٠٢ العــام 
تطوير الشــباب من مختلف 
األعمار، وتقوم بتقدمي العديد 
مــن البرامج التــي تطور من 
مهاراتهم وقدراتهم في العديد 
من املجاالت مبا يخدم مختلف 
اجتاهاتهم ومواهبهم لتطوير 
مهاراتهم املهنية وتعزيز منو 
الشخصية لديهم ومساعدتهم 

في تطوير ذواتهم.
وأكدت »زين« أنها حترص 
من خال شراكتها مع »لوياك« 
برنامجهــا  تفعيــل  علــى 
االجتماعيــة  للمســؤولية 
واالســتدامة على أكمل وجه 
لقناعتها الشديدة بأهمية هذا 
الــدور في تعزيز العاقة بني 
الشــركة واملجتمع، وتعزيز 
االتصال مع اجلهات والهيئات 
العامــة النافعــة التي تؤدي 
رســالة مكملة حتمــل نفس 

احملتوى.

خالل احلفل اخلتامي في مسرح اجلامعة األمريكية بالكويت

مسؤولو »زين« يكرمون أحد الفرق الفائزة بحضور مسؤولي »لوياك« 

الشباب املبدع مع اجلهات التي 
تقدم الدعم لألفكار اإلبداعية 
لتنمية مهاراتهم، وسيشارك 
أعضاء الفرق الفائزة في رحلة 
تعليمية مميزة إلى ســلطنة 
عمان بهدف تعزيز مهاراتهم 
في العمل اجلماعي والقيادة 

واكتشاف الذات.
وفي شــهر يوليو املاضي 
اســتضافت »زيــن« ورشــة 
عمل ملنتســبي برنامج »كن« 
لريــادة األعمــال االجتماعية 
 ZINC في مركز زيــن لإلبداع
مبقرها الرئيسي في الشويخ، 
حيث حاضر في الورشة خالد 
العميــري صاحب مشــروع 
Li3ib، وهــو أحــد مبــادري 
النســخة الرابعة من برنامج 
 Zain Great Idea زين املبتكر
لتسريع املشاريع التكنولوجية 
الناشئة، حيث شارك الطلبة 
خبرته في إطاق مشــروعه 
وأســرار تقــدمي املشــاريع 
التكنولوجيــة، وغيرهــا من 
اخلبــرات التي ألهمت الطلبة 
والطالبــات في رحلتهم نحو 

اإلبداع في ريادة األعمال.
وبينــت أن برنامج »كن« 
يعتبــر أحــد أحــدث برامــج 
مؤسسة »لوياك«، وقد هدف 
إلــى تطويــر ريــادة األعمال 
االجتماعية لدى الشباب من 
أعمار ١٢-١6 عاما على مدى 6 
أسابيع في اجلامعة األمريكية 

فريقا »زين« و»لوياك« يتوسطان الطلبة الفائزين  

إصدار محدود من ساعات
Santa Barbara Polo & Racquet Club 

تفخــر روائــع جنيــڤ 
للساعات واملجوهرات بتقدمي 
كل ما هو مناسب ومنفرد من 
نوعه مــن تصاميــم املاركة 
 Santa Barbara Polo العاملية
Racquet Club & والتي تتوافر 
حصريــا لــدى أفــرع روائع 
جنيــڤ والتــي تخطو نحو 
أسلوب خاص منفرد لترسم 
مفهوما أكثر أناقة وروعة في 

عالم املوضة واالزياء.

 Santa Barbara Polo &
Racquet Club

 Santa Barbara تأسســت
Polo & Racquet Club فــي 
العام ١٩١١ في ســانتا باربرا 
بواليــة كاليفورنيــا، وهــو 
أول نادي بولو للفروســية 
في غرب الواليــات املتحدة، 
ويقــع النــادي بني ســفوح 
جبــال Santa Ynez واحمليط 

Barbara Polo Club موطنــا 
لكأس ساحل احمليط الهادي 
املفتوح وكأس أميركا لرابطة 
البولــو وكأس العب الدائرة 
 Santa ويعــد نــادي .USPA
 Barbara Polo & Racquet
Club املرموق هو أقدم نادي 

بولــو في الواليــات املتحدة 
األميركية، وكممثل للجودة 
 Santa واألناقة، مت تأســيس
 Barbara Polo & Racquet Club
في والية كاليفورنيا في عام 
١٩١١. يتم تصنيع مجموعات 
التجاريــة  العامــات  مــن 
الرائــدة فــي مجــال األزياء 
مــع جودة عالية من األعمال 
ومواد اخلام. الساعات، التي 
أصبحت جــزءا ال غنى عنه 
 Santa فــي حياتنــا، يتميــز
 Barbara Polo & Racquet Club
بلمسة خاصة مع تصميماته 
وخطوطه واالهتمام بأن تكون 
منتجاته بجودة عالية. وألول 
مرة بالكويــت تنفرد روائع 
جنيڤ للساعات بتقدمي جميع 
 Santa تشــكيات ســاعات
 Barbara Polo and Racquet
Club إلرضاء جميع األذواق 
وبأسعار في متناول اجلميع.

متوافرة لدى فرع »البحر سنتر«

الهــادئ، ويتكــون من ثاثة 
حقــول بولو خارجية كاملة 
احلجم، ساحة واحدة، مرافق 
ركوب اخليل واسعة النطاق 
وممارسة التمارين الرياضية، 
باإلضافة إلى إتاحتها لـ 3٥٠ 
 Santa حصانا. ويعــد نادي

»املهندسني« تشيد بنجاح موسم احلج
هنأت جمعية املهندسني 
اململكة العربية السعودية 
الشــقيقة بنجاح موســم 
احلج احلالــي، وباجلهود 
الكبيــرة التــي قامــت بها 
الكويتية  حمــات احلــج 
لتوفيــر كل الســبل ألداء 
احلجاج الكويتيني مناسكهم 

بكل يسر وسهولة.
وقال أمني سر اجلمعية 
م.فهد أرديني العتيبي: لقد 
ملسنا مجددا جهود اململكة 

الشــقيقة في إجنــاح هذا 
البنية  املوســم وخاصــة 
التحتية العماقة التي مت 
إجنازها في إطار مشاريع 
التوسعات والتطوير الذي 
تشهده مناطق أداء فريضة 
احلج مبكة املكرمة. وأضاف 
العتيبــي: ومــن منطلــق 
اإلنصــاف فإننــا نشــيد 
باجلهود الكبيرة التي قامت 
بها بعثة احلج واحلمات 
الكويتية من ناحية التنظيم 

واختيار األوقات الصحيحة 
مما ساهم كثيرا في تسهيل 
الكويتيــني  أداء احلجــاج 
ملناسكهم بكل يسر وسهولة، 
مضيفا لقد شــهدنا موسم 
حــج رائعا جــدا من حيث 
التنظيــم وتأمــني حجاج 
بيت اهلل احلرام وحتريك 
هــذه اجلمــوع واألفــواج 
البشرية التي جتاوز عددها 
مليونني ونصــف املليون 

حاج وحاجة. فهد العتيبي 


