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«زين» الشريك اإلستراتيجي للموسم الثاني
SpeakUp Kuwait من

مجموعة الشايع تطلق «ألو يوغا» في الكويت

«الريجنسي» يحصد جائزة
«أفخم فندق رائد بالكويت ٢٠٢٢» للعام العاشر

أعلنــت زين املزود الرائد للخدمات 
الرقميــة فــي الكويــت عن شــراكتها 
االســتراتيجية للموســم الثانــي من 
التدريبي،   SpeakUp Kuwait برنامــج
والذي يهدف إلى تنمية مجموعة واسعة 
من املهارات الشخصية والقدرات اإلدارية 
وأســاليب فن اإللقاء لــدى اجلامعيني 

وحديثي التخرج.
وشــاركت زيــن فــي حفــل إطالق 
VOLVO Studio البرنامج الذي أقيم في

بحضور نائبة مجلس األمة عالية اخلالد، 
والرئيس التنفيذي للعالقات والشؤون 
املؤسسية بشــركة زين الكويت وليد 
اخلشتي، وعدد من مسؤولي البرنامج 
ومرشــدي البرنامــج ورواد األعمــال 

والشباب الكويتي.
ويأتي دعم زين لهذا البرنامج الفريد 
من نوعــه للعام الثانــي على التوالي 
حرصا منها على املشاركة الفعالة في 
القطاعات األكثــر حيوية في املجتمع 
مثل التعليم والشباب وريادة األعمال 
ودعم االبتكار، حيث حترص الشركة 
على تقدمي الدعم للجهات التي تتبنى 
الشباب وحديثي التخرج، وتعمل على 
صقل مهاراتهم وخبراتهم مبا يؤهلهم 
إلى دخول ســوق العمل واإلسهام في 
تعزيز املنظومة االجتماعية واالقتصادية 

في البالد.
SpeakUp وحقق املوســم األول من

Kuwait الــذي انطلــق العــام املاضــي 
جناحا متميزا، واســتضافته زين في 
منصتها لإلبداع ZINC مبقرها الرئيسي 
في الشــويخ، ويعود هذا العام ليقدم 
برنامجا تطويريا يســتهدف الشباب 
اجلامعــي وحديثي التخــرج، ويغطي 
العديد من املهارات الشخصية والقيادية 
واإلدارية مثل أساليب فن اإللقاء والذكاء 
العاطفي واملهارات االجتماعية ومهارات 

قدمت «ألو يوغا»، العالمة 
التجاريــة الرائدة عامليا في 
أســاليب احليــاة العصرية 
الراقية، خالل فعالية أقامتها 
في فندق فورسيزونز الكويت 
في برج الشايع، حملة عامة عن 
هويتها وجوهر ما جتسده، 
وذلك قبيل افتتاح أول فروعها 

للبيع بالتجزئة في البالد.
اســتقبلت «ألــو يوغــا» 
خــالل الفعالية أكثر من ١٠٠

شخصية من خبراء وممارسي 
اليوغــا واملؤثرين في مجال 
التواصل االجتماعي، ودعتهم 
خلوض جتربــة غامرة غير 
مسبوقة من اجللسات التي 

تأسر احلواس.
أتاحــت الفعاليــة التــي 

بالنســبة لهم. إنهــا احلدث 
املثالي للكشف عن عالمة «ألو 
يوغا» في السوق الكويتي، 
مبا قدمته من أنشطة متنوعة 
الروائــح  شــملت تصميــم 
املميزة، وورش عمل تثقيفية 
حول التغذية، واملشاركة في 
دروس «ألو يوغا» املشهورة 
عامليا، فضال عن استعراض 
أحدث مجموعة من املالبس 
الرياضية العصرية للعالمة 

التجارية».
وستتواصل رحلة العالمة 
التجاريــة فــي الكويــت مع 
افتتــاح أول فــرع لهــا على 
اإلطــالق للبيــع بالتجزئــة 
في غرانــد أڤينيو، األڤنيوز 

بتاريخ ٢٣ اجلاري.

فــاز فنــدق الريجنســي 
الكويت بأهم وأرقى جوائز 
السفر العاملية «كأفخم فندق 
رائد في الكويت ٢٠٢٢» للعام 
العاشر على التوالي وجائزة 
«أفضل فندق رائد للمؤمترات 
فــي الكويــت ٢٠٢٢» للعام 
اخلامــس في حفل الشــرق 
األوســط الذي أقيــم في ٢٣

أكتوبر املاضي.
بدوره، قال أورس سولينثالر 
املدير العام لفندق الريجنسي، 
«إن حصولنــا علــى هــذه 
املرموقــة لعشــر  اجلائــزة 
سنوات متتالية ميثل تاريخا 
من التميز والتفوق في تقدمي 
أفضل مســتويات الضيافة 

بأرقى معانيها».

 وأضاف سولينثالر قائال 
«إن أكبــر مســاهم فــي هذا 
اإلجنــاز العظيم هو أعضاء 
فريقنا الذين يسعون جاهدين 
إلى تقدمي جتربة استثنائية 
الذاكرة  للضيوف تخلد في 

فضال عن ضيوفنا وشركاء 
النجــاح الذيــن يواصلــون 
دعمنا طوال تلك السنوات». 
وتهــدف جلنــة جوائــز 
السفر العاملية، الى االحتفاء 
باالمتيــاز بكل أشــكاله في 

جميع القطاعات الرئيســية 
اخلاصة بصناعة السياحة 
فــي  والضيافــة  والســفر 
املنطقــة، واليــوم أصبحت 
عالمة عاملية رائدة باعتبارها 
معيارا للتميــز في صناعة 

الضيافة.
فندق الريجنسي الكويت، 
املستقل ذو امللكية اخلاصة 
منذ عام ١٩٨١، يصنف من فئة 
اخلمس جنوم، ويضم ٢٠٣

غرف وأجنحة مصممة بذوق 
رفيع مما يجسد األسلوب 
التقليدي األنيق الذي تتحلى 
به املنطقة. يعد الفندق مالذا 
فاخرا تتبلور فيه مفاهيم 
الضيافة االستثنائية بأبهى 

حلة.

التواصل وغيرها، وذلك بتواجد نخبة 
من املتحدثني واملتخصصني واألكادمييني 

والشخصيات اإلعالمية.
وتســعى زين من خالل دعمها لهذا 
البرنامج املتميز إلى توفير بيئة مناسبة 
للشباب الحتضان طاقاتهم ومواهبهم 
- وخاصة في فن اإللقاء واخلطابة - 
وتزويدهم باملهارات األساسية الالزمة 
لتأهيلهم إلى سوق العمل وحتفيز اإلبداع 
في نفوســهم، وذلك لقناعتها الشديدة 

بأهمية الدور الذي يلعبه جيل الشباب 
في بناء املستقبل والنهوض باالقتصاد 

الوطني.
وأكدت الشركة على اهتمامها بدعم 
ومســاندة اجلهات التي تقــدم البيئة 
املناســبة لألجيال القادمــة وفق أعلى 
املعايير العاملية، حيث لن تدخر الشركة 
جهدا في تقدمي املساندة والدعم لكل جهة 
متلك فكرة ورؤية تتسم بنواحي اإلبداع 
وتخدم املجتمع وتسهم في رفعة الوطن.

برنامج تطويري لتنمية املهارات الشخصية والقدرات اإلدارية وفن اإللقاء لدى الشباب

افتتاح أول محل للعالمة التجارية ٢٣ اجلاري خالل احتفال خاص

جانب من حفل إطالق برنامج SpeakUp Kuwait التدريبي

عالية اخلالد ووليد اخلشتي خالل احلفل

اجليران أوًال في انتخابات «تعاونية اخلالدية» 

األنصاري: «الروضة» تطلق «جاهزين لكأس العالم»

محمد راتب

أسفرت انتخابات جمعية اخلالدية 
التعاونية النتخاب أعضاء مجلس 
إدارة اجلمعية والتي تنافس فيها ١٣

مرشحا حتت إشراف وزارة الشؤون 
االجتماعية والتنمية املجتمعية، عن 
فوز عبداهللا محمد اجليران باملركز 
األول بحصولــه علــى ٢٨٥ صوتا، 
تاله فهد جمعة الياسني ٢٤٣ صوتا، 
وحل ثالثا تركي أحمد التركي ٢٣٣

صوتا، ورابعا محمد جمال اخلليفي 
٢١٨ صوتا، وجاء في املركز اخلامس 
فهد عدنان اخلليفة ٢٠٨ أصوات، وفي 
السادس أسامة محمد املنصور ١٩٠
صوتا، وسابعا جاسم أحمد املنيخ 
١٨٥ صوتــا، وثامنا خالــد عبداهللا 
املشعل ١٤٨ صوتا، وفي املركز التاسع 
نواف عبداهللا احلسينان ١٤٥ صوتا.

انطلقــت فعاليات مؤمتر 
القــدم  كــرة  رواد  بطولــة 
الــذي تنظمــه رابطــة هواة 
s.f.L كرة القدم فــي الكويت

وذلــك بحضــور العديد من 
الرياضيــة  الشــخصيات 
ومبشــاركة كبرى الشركات 
والرعاة فــي قاعة املؤمترات 
لرابطة اعضاء هيئة التدريس 
مبنطقــة العديلية، وتقدمت 
كلمــة رئيس اللجنة املنظمة 
فهــد االنصــاري بالترحيب 

باحلضور واملشــاركني إلى جانب استقبال 
عمر االنصاري امني سر مجلس ادارة جمعية 
الروضة وحولي التعاونية واعضاء اللجنة 

املنظمة وفريق العمل الرياضي.
االفتتــاح كان مع كلمة ترحيبية من فهد 
االنصاري الذي قام بتقدمي الشركات الراعية 
للبطولــة ودورهــا الكبير فــي جناح ودعم 

الشباب والرياضة بشكل عام. 
من جهته، عمر االنصاري حتدث عن دور 
التعاونيات بدعم اجلانب الرياضي، مضيفا: 

جمعية الروضة داعم للفعاليات الرياضية في 
املنطقة وللمساهمني وكل ما يخص الشباب 
والرياضة وتأكيدا لهذا االمر اطلقت جمعية 
الروضة وحولي التعاونية فعاليات (جاهزين 
لكأس العالم) كما اطلقنا اول جمعية تعاونية 
في الكويت لبيع تذاكر كأس العالم وبسعر 
مدعوم من اجلمعيــة، وفخورين بأن نكون 
اول جمعية مببادرة من مجلس االدارة وكذلك 
عمل مسابقات للبطولة املفتوحة للمساهمني 

وابناء املنطقة (توقع النتيجة واربح).

الياسني ثانياً والتركي ثالثاً بعد تنافس ١٣ مرشحاً حتت إشراف «الشؤون»

أحد املشاركني يدلي بصوته                       (محمد هاشم)

(ريليش كومار) جانب من احلضور 

«دجاج نايف» افتتحت فرعها اجلديد في الفروانية
بتقدمي أطول ساندوتش 
في الكويت، احتفلت سلسلة 
مطاعم دجاج نايف احمللية 
الثالثــاء املاضي  الشــهيرة 
بافتتاح فرعها اجلديدة، وذلك 
تنفيذا خلطتها االستراتيجية 

التوسعية.
وقد احتفلت مطاعم دجاج 
نايف بافتتاح فرعها اجلديد 
في منطقة الفروانية بجانب 
بدر الســما كلينك، بحضور 
مديــر عــام شــركة نايــف 
لألغذيــة املالكــة لسلســلة 
مطاعم دجاج نايف وعدد من 
املديرين التنفيذيني ومديري 
التشغيل والتسويق، وعدد 
من الشخصيات االجتماعية 
البــارزة ورجــال اإلعــالم 
والصحافة والزبائن، وخالل 
حفل االفتتاح الرسمي الذي 
أقيــم مت تقــدمي العديــد من 
الفقــرات االحتفالية املميزة 

التي أسعدت احلضور.
وقدمــت دجــاج نايــف 
أطول ســاندوتش تشــيكن 
فيليــه فــي الكويــت بطول 
١٠ أمتــار محشــوا بالفيليه 
اللذيــذ املقرمــش واحملضر 
من الدجاج الكويتي الطازج 
وزعته مجانا على احلضور 
في أجــواء رائعــة تناقلتها 
مواقع التواصل االجتماعي، 
ونقلتها من خالل بثها املباشر 

األطفال، وكذلك قدمت عروضا 
حصرية ووجبــات مجانية 
مبناسبة االفتتاح تبدأ من ١٥

حتى ٢٣ اجلاري، وتضم هذه 
العروض وجبات مجانية عند 
شراء وجبات مختارة منها 
الدينر كومبو لعشاق الدجاج 

املقلي املقرمش، ساندوتش 
السوبر هير العمالقة، وأرز 
امللتي تيست اللذيذ، والتي 
جتمع مذاق الدجاج املشوي 
مــع اخلضــار واألرز فــي 
طبــق واحــد، باإلضافة الى 
املشــويات.. الفــروج علــى 
الفحم والكبــاب واألجنحة 

والشاورما الشهية.
هــذا، وســتعلن مطاعم 
دجــاج نايــف قريبــا ، عن 
افتتاح ٣ من فروعها اجلديدة 
قبل نهاية العام احلالي، وذلك 
ضمن خطتها االستراتيجية 
التــي تهــدف إلى التوســع 
واالنتشــار خلدمــة زبائنها 
ولكــي تتيــح لهم ســهولة 

الوصول إليها.
وعن خططها لعام ٢٠٢٣

تعتزم «نايف» املضي قدما 
في تنفيــذ اســتراتيجيتها 
التوسعية في السوق احمللي 
بافتتاح املزيد من الفروع في 
الكويــت، وذلك بعد النجاح 
الذي حققته خالل السنوات 
السابقة، والذي تضمن افتتاح 
فــروع جديــدة فــي مواقع 
اســتراتيجية مهمة تشــمل 
املناطق احليوية واملجمعات 
التجارية، وذلك لبلوغ هدفها 
األســمى وهو جعل جتربة 
«نايف» متاحة للجميع في 

كل مكان وفي أي وقت.

احتفلت خالل االفتتاح بتقدمي أطول ساندوتش تشيكن فيليه في الكويت

«دجاج نايف» .. قصة جناح بدأت منذ مطلع الستينيات

فرع نايف اجلديد في الفروانية

(أحمد علي) ..وأمام أطول ساندوتش تشيكن فيليه في الكويت  سعيد عبداحلميد لدى قص شريط االفتتاح

من على الفيسبوك «مطاعم 
دجــاج نايف» وانســتغرام 
naiffood@ والتيــك تــوك 
naifchicken@، كمــا قدمــت 
هدايا مجانية على احلضور. 
وكان حلضور الشخصيات 
الكرتونيــة واقع ممتع لدى 

الرســمي  تســبق اإلطــالق 
للعالمــة، للضيوف إمكانية 
اكتشــاف أساليب فريدة من 
نوعها لدمج ممارسات العناية 
بالصحة في أسلوب حياتهم 

اليومية.
وفي هذا الســياق، قالت 

ريبيكا جوبو، نائبة الرئيس، 
إدارة الصحة والرفاهية في 
مجموعة الشــايع: «سمحت 
الرائعــة  الفعاليــة  هــذه 
لضيوفنــا بخــوض جتربة 
مباشــرة وفعلية ملــا تقدمه 
العالمة التجارية، وما ستمثله 

«النجاة» أطلقت «دفئًا وسالمًا» جلمع
نصف مليون دينار إلغاثة الالجئني في ١٣ دولة

ليلى الشافعي

أطلقــت جمعيــة النجاة 
الســنوية  اخليرية حملتها 
إلغاثــة  وســالما»  «دفئــا 
احملتاجــني والالجئــني فــي 
١٣ دولــة عربية وإســالمية 
مختلفة، حيث تأتي في إطار 
الدور اإلنساني الذي تقوم به 
في اغاثة الضعفاء واملنكوبني.
العــام  املديــر  وأعلــن 
بالتكليف عبداهللا الشــهاب 
خــالل املؤمتــر الصحافــي 
لتغطيــة احلملــة مببنــى 
اجلمعية انها تسعى حلماية 
الشرائح الضعيفة والفقراء 
واملنكوبني من شدة البرودة 
في فصل الشتاء، الفتا الى أن 
هذه احلملة تنفذ حتت اشراف 
وزارتي الشؤون واخلارجية، 
واجلهات الرسمية املعتمدة 
وسفارات الكويت في الدول 

املستفيدة.
وأوضح الشهاب: أن عدد 
املستفيدين من حمالت «دفئا 
وسالما» آخر ٥ سنوات يصل 
لقرابة ٥٠٠ ألف مستفيد من 

الف دينار على مراحل، الفتا 
الــى ان نوعية املســاعدات 
اإلغاثية التي تقدمها النجاة 
مــن خالل حملة هــذا العام 
عبارة عن مــواد غذائية - 
مــواد تدفئــة - بطانيــات 
وفرش - وســائل إيواء - 

مواد طبية.
الشــقراء: ميكن  وتابــع 
عبــر  للحملــة  التبــرع 
١٨٠٠٠٨٢ علــى  االتصــال 

أو مبوقــع اجلمعيــة عبــر 

اإلنترنــت alnajatorg@، أو 
املنتشــرة للحملة  الروابط 
عبر املنصــات اإللكترونية، 
مستشــهدا بحديث الرسول 
ملسو هيلع هللا ىلص: «أميا مسلم كسا مسلما 
ثوبا على عري، كســاه اهللا 
من خضر اجلنة، وأميا مسلم 
أطعــم مســلما علــى جوع، 
أطعمه اهللا من ثمار اجلنة، 
وأميا مسلم سقى مسلما على 
ظمأ، سقاه اهللا من الرحيق 

املختوم».

الشهاب: ٥٠٠ ألف مستفيد من حمالت اجلمعية آخر ٥ سنوات

(محمد هاشم) عبداهللا الشهاب وعمر الشقراء خالل املؤمتر الصحافي 

النســاء واألطفال والرجال، 
وذلك من خالل قوافل النجاة 
الشتوية في ١٨ دولة على مدار 
السنوات السابقة، مؤكدا ان 
اجمالي مــا انفقته اجلمعية 
في االغاثات الشــتوية أكثر 
من مليوني دينار خالل هذه 

السنوات. 
من جانبه، قال مدير إدارة 
املوارد واحلمالت في «النجاة 
اخليرية» عمر الشــقراء ان 
الهدف من احلملة جمع ٥٠٠

«األوقاف»: «الشؤون 
الفنية» اختتمت
دورة «اخلالصة

في القواعد الفقهية»

أسامة أبو السعود

اختتم قطاع املساجد ممثال 
في إدارة الشؤون الفنية دورة 
علمية بعنــوان اخلالصة في 
القواعد الفقهية وذلك مبسرح 
علــي ثنيــان الغــامن مببنــى 
تدريب األئمة واملؤذنني مبنطقة 
الرقعي. وبهذه املناسبة صرح 
مدير إدارة الشـؤون الفنيــــة 
د. بدر أبا ذراع بأن هذه الدورة 
استمرت ملدة ٥ أيام في الفترة 
من ٦ إلى ١٠ اجلاري من الساعة 
٨ صباحــا إلى ١٢ ظهــرا، وقد 
حاضر فيها فضيلــة الداعية 
د. أنــس اليتامى، ودارت هذه 
الــدورة حول موضــوع علم 
القواعد الفقهية وهو علم مهم 
لطالــب العلم عمومــا وإلمام 
وخطيب املســجد خصوصا، 
فالقواعد الفقهية يسهل العلم 
لطالبه، ويضبط الفقه وأحكامه 
لدى املتلقي ويستغني عن حفظ 
كثير من جزئيات الفقه، وهو 
علم عظيم النفع، بقدر اإلحاطة 
به يعظم قدر الفقيه. وفي ختام 
تصريحه دعا أبا ذراع جموع 
األئمة واملؤذنني وطلبة العلم 
الى احلرص على املشاركة في 
هذه الدورات النافعة واالستفادة 
مما تقدمه إدارة الشؤون الفنية 
من دورات وأنشطة متنوعة.

د. بدر أبا ذراع


