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• عائ�شة الركيبي
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• لقطة من م�رسحية «ال للعنف»

• جانب من امللتقى

الركيبي :نحرص على نشر ثقافة اإلنصات والتواصل والتسامح

ملتقى «العالم أجمل بال عنف» في مدرسة عمرة األنصارية
كتب حم�سن الهيلم:
ابرزت مدر�سة عمرة االن�صارية املتو�سطة للبنات الوجه امل�رشق لوزارة
الرتبية والم�ست همومها من خالل ملتقى «العامل �أجمل بال عنف» ،حيث
حاولت اي�صال ر�سالة تربوية رائدة وخطة متكاملة ملعاجلة هذا ال�سلوك
ال�سلبي.
مديرة املدر�سة الن�شطة واملتميزة عائ�شة الركيبي مل تكتف بهذا امللتقى
بل كانت رائدة يف ت�شجيع الطالبات وحثهن على ال�سلوك االيجابي
وطبقت فكرة رائدة من خالل تكرمي �أ�سبوعي للف�صل املتميز بالأخالق
كما ا�شتمل التكرمي على منح الطالبة املتميزة جنمة الأ�سبوع.
و�أكدت الركيبي خالل احلفل والذي ا�شتمل على م�رسحية تربوية ومعر�ض
بح�ضور املوجهة الأول��ى ملادة االقت�صاد املدر�سي عائ�شة العلي �أن
املدر�سة ت�سعى خللق بيئة جاذبة وت�سعى من خالل م�شاريعها الى
حتفيز الطالبات على االبداع والتحلي بال�سلوك القومي وتقدمي الر�سالة
اخلالدة للتعليم ل�ضمان خمرجات متميزة.
وقالت الركيبي �إن املدر�سة حتر�ص على ن�رش ثقافة االن�صات والتوا�صل
والت�سامح بني الطالبات واملعلمات وتنظيم اجتماعات ولقاءات مع
�أولياء الأمور لتبادل الآراء واملقرتحات ،كما تعزز املدر�سة وحتفز
الأن�شطة الرتبوية وتنمي املواهب الطالبية وتعزز ثقة الطالبة
بنف�سها.
ويف النهاية �شكرت املديرة جميع امل�شاركني يف هذه الور�شة خ�صو�ص ًا
رئي�سة ق�سم االقت�صاد املنزيل واملديرة امل�ساعدة واملعلمات امل�شاركات
يف هذا امللتقى.

• ركن النجمة الأ�سبوعية التحفيزية

« »VIVAترعى حفل ختام مسابقة مينتور العربية
لألفالم التوعوية القصيرة للشباب بنسختها الثانية

• �أحد الأركان امل�شاركة يف امللتقى

جهود مشكورة
عندما جند االبت�سامة امل�رشقة تقرتن بدماثة اخللق ،وح�سن
التعامل مع املراجعني واحلر�ص على �رسعة �إجناز معامالتهم،
ال منلك اال �أن نتقدم بال�شكر والتقدير والعرفان الى املوظفة
يف البنك التجاري الفرع الرئي�سي ق�سم خدمة العمالء �أنوار
بود�ستور.
فباقة �شكر وتقدير الى الفا�ضلة �أنوار وكرث الله من �أمثالك.

« »KIBيطلق بطاقة
« »Visa Signatureاالئتمانية

• جانب من التكرمي

رعت �رشكة االت�صاالت الكويتية
 ،VIVAم�����ش��غ��ل االت�����ص��االت
الأ��س�رع من��و ًا والأك�ث�ر تقدم ًا يف
ال��ك��وي��ت ،حفل خ��ت��ام م�سابقة
«مينتور العربية للأفالم التوعوية
الق�صرية لل�شباب» يف ن�سختها
الثانية ،حتت رعاية وزير الإعالم
وزير الدولة ل�ش�ؤون ال�شباب حممد
اجل�ب�ري ،وذل���ك ب��ال����شراك��ة مع

• امل�شاركون يف احلفل

برنامج غرا�س التوعوي وم�رشوع
ال�شباب الوطني الكويتي مببادرة
من الديوان الأمريي ،بهدف توعية
ال�شباب �ضد ال�سلوكيات اخلطرة
ب�شكل عام ودور الفن يف ت�سليط
ال�ضوء على الق�ضايا امل�ؤثرة يف
املجتمع.
وح�رض احلفل �سعود البابطني ممث ً
ال
عن الأمري تركي بن طالل بن عبد

العزيز �آل �سعود ،رئي�س جمل�س
�أمناء مينتور العربية ،ونخبة
من �أبرز الفنانني والإعالميني يف
الكويت والعامل العربي.
ويف هذه املنا�سبة ،ق��ال ،مدير
�إدارة ات�صاالت ال�رشكات يف VIVA
عبد الرزاق العي�سى« :من �أولويات
 VIVAدع��م ال�شباب يف كافة
املجاالت وخا�صة املبدعني ،فهم

امل�ستقبل الواعد ,وت�أتي رعايتنا
لهذا احلفل ت��أك��ي��د ًا على ال��دور
املحوري الذي تلعبه  VIVAيف
امل�س�ؤولية املجتمعية والأن�شطة
التوعوية التي تعود بالفائدة على
كافة �رشائح املجتمع».
م���ن ج��ه��ت��ه��ا �أ����ش���ادت امل��دي��رة
التنفيذية مل��ؤ���س�����س��ة مينتور
العربية ثريا ا�سماعيل بجهود

• جانب من فعاليات «فريج التجاري امل�صغر»

امل�ؤ�س�سات الكويتية احلكومية
وغري احلكومية يف جمال توعية
الأف��راد واملجتمعات للوقاية من
ال�سلوكيات اخلطرة ،كما �أثنت على
�أهمية العمل امل�شرتك والتعاون
بني كافة قطاعات املجتمع للتطرق
ملحة
لق�ضايا تنموية واجتماعية
ّ
والنهو�ض بجيل ال�شباب الواعد
نحو م�ستقبل �صحي و�آمن.

• لقطة للذكرى مع �أطفال «فريج التجاري»

إقبال الفت على «فريج التجاري المصغر» في غراند أفنيوز
�أقام البنك التجاري الكويتي «فريج التجاري امل�صغر» على
مدى يومني متتاليني يف غراند �أفنيوز وذلك على هام�ش
فعاليات حملة «يا زين تراثنا» الثامنة التي د�شنها البنك
والهادفة �إلى �إحياء الرتاث الكويتي القدمي.
وبهذه املنا�سبة قالت �أماين الورع – نائب املدير العام –
قطاع التوا�صل امل�ؤ�س�سي يف البنك التجاري الكويتي «جاءت
فكرة �إقامة «فريج التجاري امل�صغر» يف غراند �أفنيوز بهدف
تعريف رواد املول واجلمهور ببع�ض املعلومات عن الرتاث
الكويتي ،وكذلك التقاليد وال��ع��ادات ال�شعبية القدمية
واجلوانب االجتماعية واحلياتية للرعيل الأول من �أهل

الكويت والتي تلتقي جميعها يف �إطار ثقافة م�شرتكة عك�ست
وج�سدت احلياة الكويتية قدمي ًا يف البادية واحل�رض».
وتابعت �أماين الورع مبينة �أن «فريج التجاري امل�صغر» الذي
حظي بح�ضور رئي�س اجلهاز التنفيذي �إلهام حمفوظ وعدد
من موظفي البنك التجاري  -قد احتوى على بع�ض ال�صور
من رزنامة التجاري ال�سنوية التي تزين بها الفريج والتي
عادة ما تعك�س �أمناط ًا حية من الرتاث الكويتي القدمي ،كما
ت�ضمن عر�ضا حيا للمهن الكويتية القدمية التي كان يعمل
بها الرعيل الأول من �أهل الكويت وكانت متثل م�صدر رزق
لهم �آنذاك.

باال�ضافة الى ا�ست�ضافة جمموعة من االوالد لتقدمي عر�ض
حي لاللعاب الكويتية .حيث ا�ستمتع احل�ضور بهذه الفقرات
على �أنغام الأغاين الكويتية القدمية ،منوهة �أي�ض ًا �إلى �أن
البنك �أقام م�سابقة تراثية �ضمن فعاليات «الفريج امل�صغر»
ور�صد لها جوائز مالية.
واختتمت �أماين الورع حديثها مبينة �أن النجاح الكبري الذي
حققه «فريج التجاري امل�صغر» �إمنا يدل على التجاوب
الكبري مع فعاليات حملة يا زين تراثنا من قبل رواد جممع
غراند �أفنيوز ،متوجهة بال�شكر لكل من ي�ساهم يف جناح
حملة يا زين تراثنا الثامنة.

�أع��ل��ن ب��ن��ك ال��ك��وي��ت ال���دويل
« »KIBع���ن اط�ل�اق���ه بطاقة
« »Visa Signatureاالئتمانية
اجل��دي��دة ،وذل��ك خ�لال م�ؤمتر
�صحايف عقد يوم الأحد املوافق3
م��ار���س  2019يف مقر «»KIB
الرئي�سي بح�ضور ممثلني عن
البنك و�رشكة .Visa
وت�أتي هذه الإ�ضافة اجلديدة
ملجموعة البطاقات االئتمانية
التي يقدمها « »KIBت�أكيد ًا
ع��ل��ى ال��ت��زام ال��ب��ن��ك بتطوير
خ��دم��ات��ه ومنتجاته ب�صورة
م�����س��ت��م��رة ،و�سعيه لتعزيز
احللول امل�رصفية التي يقدمها
لعمالئه.
حيث تقدم بطاقة « »Visa Signatureلعمالء البنك املميزين باقة من
املزايا احل�رصية واخلدمات اال�ستثنائية ُ�صممت لتنا�سب �أ�سلوب حياتهم
الع�رصية ،مما يوفر لهم جتربة م�رصفية متطورة ومريحة �سواء يف
الكويت �أو خارجها.
علم ًا �أنه ميكن ا�ستخدام بطاقة « »Visa Signatureمن « »KIBلتلبية
كافة متطلبات ال�سفر والت�سوق والرتفيه �سواء داخل الكويت �أو خارجها،
ومن خالل خدمات الت�سوق عرب االنرتنت .ومن �أهم مميزات البطاقة �أنها
تتيح حلاملها الدخول الى اكرث من � 1000صالة مطار يف �أكرث من 300
مدينة حول العامل� ،إلى جانب احل�صول على ت�أمني ال�سفر املجاين،
والتمتع بخدمة الكون�سريج داخل وخارج الكويت.

رينو البابطين تأتي بعرض
خاص لمحبي سيارات «داستر»
تدعو �رشكة عبد املح�سن عبد العزيز البابطني ،الوكيل املعتمد
ل�سيارات رينو يف الكويت عمالءها الكت�شاف ميزات مركبة «دا�سرت»
( )Dusterواغتنام العر�ض املميز .وتبد�أ �أ�سعار رينو دا�سرت من 3.999
دينار ًا كويتي ًا.
تتمتّع «دا�سرت» اجلديدة كلّي ًا بت�صميم خارجي جديد بالكامل مينح مظهر ًا
والقوة ،بالإ�ضافة �إلى ارتقائه مب�ستويات اجلودة
فريد ًا يتم ّيز باجلر�أة
ّ
عرب مق�صورة داخلية �أعيد ت�صميمها كلّي ًا لتوفري جتربة قيادة مريحة
و�سهلة.
متعددة اال�ستخدامات
مت منح ال�شكل اخلارجي لهذه املركبة الريا�ضية
ّ
ميتد حتى
قوة بف�ضل �إ�ضافة �شبك عري�ض بلم�سة كرومية
ّ
مظهر ًا �أكرث ّ
الأ�ضواء الأمامية املوجودة عند الزوايا الأمامية للمركبة .وت�سهم
احلافة الأمامية بتعزيز مزايا املغامرة يف «دا�سرت» وت�ضمن عدم فقدان
املركبة ل�شكلها الأنيق �أبد ًا .ومن خالل وجود �أ�ضواء «رينو» املم ّيزة
بنمط حرف  Cباللغة الإنكليزية مع م�صابيح �إنارة نهارية جارية من
ِ
مغامرة
عتب مركبة  SUVع�رصية مع �شخ�صية
نوع  ،LEDف�إن «دا�سرت» تُ رَ
على الدروب الوعرة.

