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»مطعم سولت« في فندق ومنتجع اجلميرا  ـ 
شاطئ املسيلة يحصد 4 جوائز عاملية

حــاز مطعم ســولت في 
فندق ومنتجع جميرا شاطئ 
املســيلة  4 جوائز مرموقة 
خالل حفل جوائز املنتجعات 
واملطاعم العاملية الفاخرة في 
سانت بطرسبورغ في روسيا.

وقام أكثر من ٢٠٠ شخص 
بحضور احلفل املتألق، حيث 
مثلوا ٩٠ دولة و45٠ منتجعا 
صحيا و٢7٠ مطعما من جميع 

أنحاء العالم.
ويشــتهر مطعم سولت 
بتقــدمي جــودة عاليــة مــن 
املأكــوالت البحرية، وهذا ما 
أهله لفــوز 4 جوائز تتمثل 
في 4 فئات: »مطعم املأكوالت 
البحريــة الفاخرة«، »مطعم 
دولي متنوع«، »مطعم يوفر 
أجواء رومانسية«، و»مطعم 

يوفر أجواء فاخرة«.
قــال  املناســبة،  وبهــذه 
املدير العام لفندق ومنتجع 
جميرا شاطئ املسيلة سافينو 
ليونــي: »نفتخر باحلصول 
علــى 4 جوائــز مرموقــة 
ملطعم ســولت خــالل حفل 
املنتجعات واملطاعم  جوائز 
العاملية الفاخــرة. ونود أن 
نتقدم بالشكر اجلزيل جلميع 
ضيوفنا على دعمهم املتواصل 
وثقتهم التامة والتصويت لنا. 
إنه إجناز رائــع وأنا فخور 
بتهنئــة الفريق بأكمله على 

شغفه وتفانيه«.
تعكــس هــذه اجلوائــز 
جهودنــا احلثيثــة لتقــدمي 

فندق ومنتجع جميرا شاطئ 
املســيلة بالتميــز وتفانــي 
موظفيه خالل السنة املاضية. 
ويتميز فنــدق ومنتجع 
جميرا شاطئ املسيلة مبوقع 
فريد ضمــن منطقة منعزلة 
وعلى مسافة ١٠ دقائق فقط 
من مطــار الكويــت الدولي 
وبالقرب من منطقة األعمال 
املركزية وأبرز املعالم الهامة 
بالعاصمة الكويتية. ويتألف 
املنتجــع الشــاطئي من 3١6 
غرفــة وجنــاح و8٠ جناحا 
ســكنيا و١٢ ڤيــال فاخــرة، 

ويحتوي على ســتة مطاعم 
إلــى جانــب مقــاه وقاعات 
ومنتجــع صحــي تاليــس 
ســبا الذي يشــغل مساحة 
3.5٠٠ متــر مربع، باإلضافة 
إلــى شــاطئ خــاص علــى 
امتداد ٢٠٠ متر، ومســبحني 
ومنطقــة مخصصــة للعب 
األطفال، إضافــة إلى مرافق 
واسعة الستضافة املؤمترات 
واالحتفــاالت، أهمهــا صالة 
الزفاف  »بدريــة« حلفــالت 
والتــي متتــد على مســاحة 

١.٩5٠ متر مربع.

في حفل جوائز املنتجعات واملطاعم العاملية الفاخرة الذي أقيم في سانت بطرسبورغ

عدد من فريق مطعم سولت في فندق ومنتجع جميرا شاطئ املسيلة يحملون إحدى اجلوائز

خدمات راقية كما تعبر عن 
تفانــي طاقــم عمــل الفندق 
لتوفير خدمة متفردة وجتربة 
استثنائية جلميع ضيوفنا.

متتــاز »جوائــز الســفر 
العامليــة« بالتصويت عليها 
من جانب خبراء ومحترفني 
في مجال الســياحة والسفر 
على مســتوى العالــم. كما 
تتمتع حفالت توزيع جوائزها 
بحضور كبار املسؤولني من 
الســياحية  الوجهات  كبرى 
وشركات السياحة والسفر. 
وتعكس هذه اجلوائز التزام 

مركز العثمان التراثي يقدم دورات تدريبية 
للحرفيني ليعزز من كونه مزاراً سياحياً ثقافياً تعليمياً

يقيم معهــد بيت العثمان 
طــوال  للحرفيــني  دورات 
فتــرة الصيف وذلــك ضمن 
األنشــطة التــي يقــوم بهــا 
املتحــف فــي احلفــاظ علــى 
املوروث الثقافي واإلنســاني 
واحلضــاري للكويت، حيث 
يقيم معهد بيت العثمان دورات 
تدريبيــة في اخلــط العربي 
الفوتوغرافــي  والتصويــر 
وتصوير البانوراما وصناعة 
العطور واملعطرات والديكوباج 
التراثــي وتصميــم القاليــد 
واالكسسوارات ودورة الرسم 
وصناعة الصابــون وغيرها 

من الدورات.
وأفاد رئيس فريق املوروث 
الكويتــي أنــور الرفاعي بأن 
املركــز يولي اهتمامــا كبيرا 
وبناتنــا  أبنائنــا  بتعليــم 
احلــرف اليدويــة املختلفــة 
للعمل على استثمار أوقاتهم 
وصقل مواهبهــم فيما يعود 
بالنفع علــى دولتنا احلبيبة 
الكويت، وذلك ضمن مجموعة 
من البرامج واألنشــطة التي 
يقيمها املتحف حتت إشراف 
مدربني متخصصني وبصورة 

كمعلم ومزار تعليمي وتثقيفي 
يهدف إلى إيصال العديد من 
التربوية والثقافية  الرسائل 
لكل مواطن وزائر ومقيم على 
أرض هذا البلــد الطيب. كما 

صرح الرفاعي بأن جهود أبناء 
الكويت التطوعية في متحف 
بيــت العثمان هي التي تقوم 
على إدارة معهد بيت العثمان، 
وقد القت هذه الدورات اقباال 
من املتدربني من جميع األعمار 

من الشباب والفتيات.
وأفاد بــأن مركز عبداهلل 
عبداللطيف العثمان التراثي 
يوجه دعمه املادي الكامل لهذه 
الدورات من خالل ثلث املرحوم 
عبداهلل عبداهلل عبداللطيف 
العثمــان اخليــري، ملا ميثله 
املتحف مــن قيمة في توثيق 
تاريــخ هــذا البلــد العريــق 
ودوره فــي غــرس وتنميــة 
الروح الوطنية لدى أبنائنا، 
واسترجاع ما يحمله املاضي 
من ذكريات يلمسها كل زائر 
املتعــددة  املتاحــف  ألروقــة 
بداخلــه، كما أصبــح مقصدا 
لكل زوار الكويت من اخلليج 
واملنطقة العربية واجلاليات 
املختلفة املوجودة على أرض 

الكويت.
إلــى  ويتطلــع املتحــف 
توسعة جديدة بإنشاء متحف 

جديد لشهداء الكويت.

تشمل اخلط والتصوير وصناعة العطور والصابون والديكوباج وتصميم اإلكسسوارات والرسم

دورات خاصة للصغار

.. وشهادة أخرى إلحدى املشاركات تسليم شهادة دورة اخلط العربي

مجانية في مجاالت متعددة، 
كــي ال يتوقــف دور متحــف 
بيت العثمان عن كونه مزارا 
شــاهدا علــى تطــور مراحل 
احلياة الكويت، بل ميتد أثره 

احتاد املبرات: العمل اخليري واإلنساني الكويتي 
ركيزة لبناء املجتمعات ونشر التماسك االجتماعي

العاملي  اليوم  مبناســبة 
للعمل اإلنساني أصدر احتاد 
املبرات واجلمعيات اخليرية 
تصريحا جاء فيه: إن احتاد 
املبرات واجلمعيات اخليرية 
مبناســبة يوم ١٩ أغسطس 
والــذي يوافق اليوم العاملي 
للعمل اإلنساني الذي حددته 
منظمة األمم املتحدة لالحتفال 
به على مستوى دول العالم 
في التوقيت نفســه لتنمية 
االهتمــام بالعمل اإلنســاني 

األعمال اخليرية واإلنسانية، 
حيث اليزال العمل التطوعي 
واخليــري ســمة للمجتمع 
الكويتي أفرادا ومؤسســات 
منــذ بدايات الكويت، والذي 
له السبق في إيصال اخلير 

الى كل بقاع األرض.
وقد تكلــل ذلك بحصول 
صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد - على لقب قائد 
العمل اإلنســاني - للجهود 
الــذي بذلها ســموه وبذلتها 

الكويت خدمة لإلنسانية.
وإننا إذ نشير إلى شعار 
حملة اليــوم العاملي للعمل 
اإلنســاني لعــام ٢٠١٩ هــو: 
املرأة فــي العمل اإلنســاني 
 )WomenHumanitarians#(
فإننا نؤكد على الدور الفعال 
واملؤثــر للمــرأة الكويتيــة 
فــي مجــال العمــل اخليري 
واإلنساني ومشــاركتها في 
الفــرق التطوعيــة احملليــة 

والعاملية.

أشار إلى الدور الفعال واملؤثر للمرأة الكويتية في هذا املجال

وتخليد من يقدمون العطاء 
اإلنساني وتكرميهم في جميع 
املجاالت، يؤكد على أن العمل 
اخليري واإلنساني الكويتي 
كان واليزال ركيزة أساسية 
في بناء املجتمعات ونشــر 
التماســك االجتماعــي بــني 
املواطنني، حيث يحفز املجتمع 
بكل فئاته على االنخراط في 
األعمال اإلنســانية ويساعد 
على االستفادة من الطاقات 
الشــبابية وتوجيههــا نحو 

روائع جنيڤ تطرح تشكيلة أنيقة من ساعات 
ABBIGLIAMENTO SPORTIVO SRL V1969

 ABBIGLIAMENTO حتمل الساعات اجلديدة من املاركة العاملية
SPORTIVO SRL V١٩6٩ أناقة ليس لها مثيل وللسيدة خيارات 
لتزيني معصمها بســاعات ذهبية المعــة، من الذهبي األصفر 
املشع إلى الذهبي الزهري إلى الذهبي الباهت، وهذه الساعات 
هي األكثر رواجا، خصوصا أنها تأتي بأشكال كثيرة ومتعددة، 

من احلزام الرفيع إلى العريض واملعدن املقاوم للصدأ.
والالفت في هذه الســاعات هو أن معظمها دائري متوسط 
إلى كبير احلجم، وأيضا الصغير احلجم األنيق الالفت للنظر. 
تفخر ABBIGLIAMENTO SPORTIVO SRL V١٩6٩ بكشــف 
النقاب عن تشكيلتها اجلديدة التي تتوافر مبتاجر روائع جنيڤ 
للســاعات، إن هذه تشكيلة تأســر القلوب ألنها من الساعات 
املذهلة التي حتلق بني رقي الذوق اإليطالي واالنتهاء اليدوي 
املتقن للصناعة السويســرية، حيث انها تتجه نحو االهتمام 
الدقيــق بكل مرحلة من مراحل اإلنتاج لالرتقاء ألعلى مراحل 

اجلودة وإلضافة املزيد من التألق جلميع أجزاء الساعة.
للتعرف أكثر عن قرب قم بزيارتك ألحد متاجر روائع جنيڤ 

للساعات وخاصة فرع األڤنيوز مول وفرع العربيد بالزا.

متوافرة لدى متاجرها للساعات - فرع األڤنيوز مول

تعاونية هدية ُتطلق اليوم مهرجان 
القرطاسية واللوازم املدرسية بأسعار التكلفة

العتيبي: بيت الزكاة من رواد العمل اإلنساني
وعضو فعال في املؤسسات العاملية املتخصصة

»بنك الطعام« يواصل دوره الريادي و يطلق مشروع  
»املستودع اخليري« لدعم التكافل االجتماعي

تطلــق جمعيــة هديــة 
التعاونيــة اليــوم مهرجان 
واللــوازم  القرطاســية 
املدرســية في فــرع املكتبة، 
وذلك مبشاركة ١3 من كبرى 
الشركات املتخصصة في هذا 

املجال. 
وبهذه املناسبة، أكد رئيس 
جلنة املشتريات في اجلمعية 
د.عبداهلل حزام العتيبي أن 
إطالق مهرجان القرطاســية 
أمر بالغ األهمية، حيث يقوم 
بتوفير املستلزمات الدراسية 
ذات املاركة العاملية بأسعار 
التكلفة ومن دون أي هامش 

ربحي.
وذكر العتيبي أن املهرجان 
يعــد مــن أهــم املهرجانات 
إقبــاال  الســنوية وأكثرهــا 
واهتمامــا مــن قبــل رواد 

حتتفــل األمم املتحــدة 
في ١٩ من أغســطس من كل 
عام باليــوم العاملي للعمل 
اإلنســاني في مبادرة أممية 
لتكرمي العاملــني في مجال 
العمل اإلنساني حول العالم.
وفــي تصريــح للمديــر 
العــام لبيت الــزكاة محمد 
فالح العتيبي بهذه املناسبة 
قال: »يأتي هذا اليوم من كل 
عام ليخلد ذكرى من قضوا 
أثنــاء تأديتهم لواجبهم في 
إغاثة إخوانهم في اإلنسانية، 
وليكــون دعــوة لالحتفــاء 
بأبطــال اإلغاثــة املجهولني 
الذين يعملــون في ظروف 
قاســية وصعبــة، وحثــا 
للجهات الفاعلة في مناطق 
النزاعــات لتضمــن جلميع 
العاملني في املجال اإلنساني 
احلماية املكفولة لهم مبوجب 

القانون الدولي«.
وأضاف العتيبي: »وبيت 

الكويتي  البنــك  أطلــق 
للطعام مشروع املستودع 
اخليري الذي يأتي استكماال 
للــدور اخليــري الريــادي 
فــي مســاعدة احملتاجــني 
واملتعففني في بلد اإلنسانية، 
حيث يستهدف هذا املشروع 
استقبال التبرعات العينية 
مــن املتبرعني والشــركات 
املاليــة  واملؤسســات 
للمنتجات واملواد الغذائية 
وإعــادة  واالســتهالكية، 
فرزهــا وتعبئتها وصرفها 
للمحتاجــني حســب قاعدة 

بيانات األسر احملتاجة.
وقال املدير العام للبنك 
سالم احلمر إن هذا املشروع 
اخليري يهدف إلى ترسيخ 
مبــدأ التكافــل االجتماعــي 

سمعة طيبة وصيت ذائع. 
وأوضح أن أمام املستهلكني 
فرصة طيبة للحصول على 
املنتجات املتميزة حتى نهاية 
الشهر اجلاري، وذلك بهدف 
عــدم حصــول أي ازدحــام، 
وإفساح الفرصة أمام اجلميع 
للحصول على ما يرغبون في 

أي وقت.
وقال: إننا حرصنا على أن 
تكون هناك تشكيلة واسعة 
مــن القرطاســية واللــوازم 
املدرسية بحيث يكون بإمكان 
جميع املســتهلكني حتى من 
ذوي الدخل احملدود شراء ما 
يحبون، حيث مت توفير جميع 
الرائعــة واملميزة  األصناف 
واجلميلة التي تتناسب مع 
الدراســية.  املراحل  جميــع 
وأشــار إلــى جنــاح مجلس 

األمير قائد العمل اإلنساني 
الشــيخ صبــاح األحمــد - 
حفظه اهلل - الذي يحرص 
كل احلرص علــى أن يصل 
العمل اخليري واإلنســاني 
الكويتي إلى كل محتاج في 
العالم، وهذا ما جعل سموه 
يستحق عن جدارة لقب قائد 
العمل اإلنساني من قبل األمم 
املتحدة وأن تسمى الكويت 

مركزا للعمل اإلنساني«.
وأوضح العتيبي: »بيت 
الــزكاة منــذ نشــأته عضو 
نشــط ومســاهم فاعــل في 
كثير من الهيئات واملؤسسات 
اإلغاثيــة حــول العالم فهو 
علــى ســبيل املثــال عضو 
»املجلس اإلســالمي العاملي 
للدعــوة واإلغاثة« منذ عام 
١٩88م، كمــا أن لــه عالقات 
وطيدة وشراكات فعالة مع 
املنظمــات العامليــة ومنهــا 
الســامية لألمم  املفوضيــة 

اخليري يحمل رسالة سامية 
وصادقة تهــدف إلى إعانة 
الفقراء واحملتاجني مبشاركة 
أصحاب األيادي البيضاء من 
الذيــن وضعوا  املتبرعــني 
ثقتهــم في البنــك الكويتي 
للطعــام إليصــال زكاتهــم 

وصدقاتهم للمستحقني.
ان  احلمــر  وأضــاف 
املشــروع يهــدف أيضا إلى 
واملــواد  الطعــام  توفيــر 
التموينية الغذائية األساسية 
ألكبر عــدد مــن احملتاجني 
والفقراء من خــالل كراتني 
يتم إعداد بعض األطعمة فيها 
وجتهيزها وتوزيعها على 
الفئة املســتهدفة مبا يكفل 
لهم الكرامة كما يتيح ملختلف 
شرائح املجتمع الكويتي من 

اإلدارة في اجلانب التسويقي، 
وإسهامه في زيادة املبيعات 
ومنو األرقــام وارتفاعها ما 
يبشر بنتائج مالية وأرباح 
مرتفعــة، وهذا كلــه بفضل 
السياسة التسويقية الناجحة 
التي مت وضعها وسار عليها 
بتكاتــف  اإلدارة  مجلــس 
وتعــاون وتعاضــد جميــع 
األعضاء والعاملني في جمعية 
هديــة التعاونيــة. واختتم 
رئيس جلنة املشتريات في 
اجلمعية د.عبداهلل العتيبي 
بالقول إن احلصول على ثقة 
املساهمني ليس باألمر السهل 
فال بد من تقدمي ما يعزز هذه 
الثقة ويقويها، وهذا األمر من 
صلب اهتمام مجلس اإلدارة 
وأحد أهم األسس التي يقوم 

عليها.

املتحــدة لشــؤون الالجئني 
التي تقدم اإلغاثات العاجلة 
والطارئــة لالجئني وتعنى 
بتحسني أوضاعهم اإلنسانية 

واملعيشية«.
وختم العتيبي: »البيت« 
دوما من أوائل املشاركني في 
احلمــالت اإلغاثية العاجلة 
بالتعاون مع هيئات خيرية 
محلية وخارجية، كما يدعم 
بعــض اجلهــات احلكومية 
واجلمعيــات اخليريــة في 
الدولة إليصال املســاعدات 
الطارئة واالستجابة العاجلة 
للمحتاجني واملســتضعفني 
واملشــردين فــي كثيــر من 
البلدان املنكوبة وله حمالت 
إغاثية مستمرة مثل احلمالت 
اإلغاثية لفلسطني وسورية 
واليمن والصومال وبورما 
وغيرهــم، بنــاء على رغبة 
صادقة ومشــاركة إنسانية 
من شعب الكويت املعطاء.

مواطنني ومقيمني أن يبادروا 
الكرتونة  ويقوموا بتعبئة 
اخلاصة بهم وإرســالها إلى 

البنك الكويتي للطعام.
وأكــد ان بنــك الطعــام 
ال يألــو جهدا فــي دعم كل 
األنشطة واجلهود اخليرية 
والتطوعية التي من شأنها 
خدمــة املجتمــع الكويتــي 
بشــكل خاص واإلســالمي 
بشــكل عام وبكل شرائحه 
وفئاته املختلفة وتسهيل كل 
السبل إلجناح هذه األنشطة 
واملشــاريع  واحلمــالت 
اخليريــة ليعــود نفعهــا 
وخيرها على أكبر شريحة 
مــن املجتمعات اإلســالمية 
ومبا يحقق املقاصد الشرعية 

املوضوعة لها.

مبشاركة 13 من كبرى الشركات املتخصصة في هذا املجال

»البيت« دائم املشاركة في أنشطة اإلغاثة اإلنسانية حول العالم

يدعم اجلهود اخليرية والتطوعية خلدمة املجتمع

د.عبداهلل حزام العتيبي

محمد فالح العتيبي 

سالم احلمر

اجلمعية الكــرام، حيث يتم 
توفير املستلزمات والشنط 
والقرطاسية واألقالم بأنواعها 
املميزة وغير ذلك مما يحتاج 
إليه الطالب في العام الدراسي، 
وذلك كله حتت سقف واحد 
ومبشــاركة ١3 شــركة ذات 

الــزكاة الكويتــي كرائد من 
رواد العمــل اإلنســاني في 
املنطقــة كان دائمــا ومازال 
حاضرا وفاعال حيثما وجدت 
معاناة إنســانية وأينما أّن 
محتاج أو اشــتكى الجئ أو 
توّجع مصاب جراء حرب أو 
كارثــة أو اضطهاد، ترجمة 
للرؤية السامية وللتوجيهات 
اإلنســانية لصاحب السمو 

والترابط والتالحم بني أبناء 
الوطــن الواحــد، من خالل 
التبــرع بالصدقات والزكاة 
أو من خالل التطوع للقيام 
باخلدمات اخليرية املتنوعة، 
املســتودع  أن  موضحــا 


