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«الشاهد» احتفلت بفوز عويد الصليلي في جمعية الصحافيين الكويتية
اح���ت���ف���ل���ت ج����ري����دة
«ال�شاهد» بفوز الزميل
عويد ال�صليلي بع�ضوية
ال�صحافيني
جمعية
الكويتية بح�ضور حممد
ال��ع��ج��م��ي ن��ائ��ب مدير
التحرير وحممد الأحمد
�أب��و عمار رئي�س ق�سم
امل���ق���االت وال��دي�����س��ك
و�إب���راه���ي���م العنقيلي
�سكرتري ع��ام التحرير
ور�ؤ�ساء الأق�سام حممد
جرادي «الإخراج» وفتحي
ال�سواح «الريا�ضة».
و�أكد نائب مدير التحرير
حم��م��د ال��ع��ج��م��ي على
ان��ه ف��وز م�ستحق ،و�أن
الزميل عويد ال�صليلي
ي�ستحق ذلك.
• محمد العجمي ود.إبراهيم العنقيلي وأبو عمار وجرادي والسواح أثناء احلفل

شركة علي الغانم وأوالده تحتفل

بمهارات فريقها من الفنيين المحترفين

• أثناء التكرمي

من باب التزامها امل�ستمر بتحقيق
ال��ت��م � ّي��ز ع�بر خمتلف جم��االت
رس �رشكة الغامن
�أعمالها ،ي� ّ
و�أوالده ل��ل�����س��ي��ارات ،الوكيل
احل�رصي لرولز-روي�س موتور
ك��ارز يف الكويت� ،أن تعلن عن
ح�صول ثالثة من �أع�ضاء فريقها
الفني على �شهادات ر�سمية من
رولز-روي�س تقدير ًا ملوهبتهم
وتفوقهم.
ّ
وقد ح�صل �أع�ضاء الفريق الفني
على ���ش��ه��ادات مت � ّي��ز يف خدمة
امللكية ل�سيارات رولز-روي�س
م��وت��ور ك���ارز بعد �أن �أظ��ه��روا
مت ّيز ًا ملحوظ ًا يف ت�أدية �أعمالهم
وم�شاركتهم يف ت��دري��ب مكثف
لتطوير مهاراتهم.
وقد ح�صل ٌّ
كل من �إت�شام �إيبريي
و�أنيل كومار على �شهادة «كبري

الفنيني» بينما ح�صل �ساجيث
نري على �شهادة التم ّيز يف خدمة
امللكية .وجتدر الإ�شارة �إلى � ّأن
كلّ فرد من �أف��راد الفريق الفني
يف �رشكة علي ال��غ��امن و�أوالده
لل�سيارات قد حظي بتدريب مكثف
من قبل فريق متخ�ص�ص من �أ�صحاب
اخل�برة يف دار رولز-روي�س يف
جودوود حيث كانت لهم �إمكانية
الو�صول �إلى �أكرث �أجهزة خدمة
الت�شخي�ص املبتكرة املتاحة.
ويعني تدريبهم امل�ستمر �أنهم على
ّ
اطالع دائم ب�أحدث التقنيات يف
�سيارات رولز-روي�س موتور كارز
ل�ضمان راح��ة البال عرب جميع
�أنحاء جتربة ملكية ال�سيارة.
جت��در الإ���ش��ارة �إل���ى � ّأن �رشكة
علي الغامن و�أوالده لل�سيارات،
الوكيل احل�رصي لرولز-روي�س

تقدم
موتور ك��ارز يف الكويت،
ّ
ال��دع��م والت�شجيع الكاملني
وتقدم
لكلّ ف��رد و�أف���راد فريقها
ّ
لهم فر�صة امل�شاركة يف برامج
التدريب املعتمدة واملعرتف بها
يف القطاع من �أجل توفري �أف�ضل
معايري الرعاية وخدمة امللكية
للعمالء.
و�سي�ستفيد �أع�����ض��اء الفريق
احل���ائ���زون ع��ل��ى اجل���وائ���ز من
مهاراتهم املتم ّيزة يف ور�شة
العمل كما يف �أدواره�����م التي
تتطلّب تعام ً
ال مبا�رش ًا مع العمالء
لدعم �رشكة علي الغامن و�أوالده
يف االرتقاء �إل��ى �أعلى املعايري
وموا�صلة م�سريتها يف تر�سيخ
مكانة رولز-روي�س ب�شكل �أكرب
كعالمة ال�سيارات الفارهة الرائدة
يف الكويت.

• حلوى الفوز

مركز زين لإلبداع « »ZINCاستضاف ورش عمل للمشاركين في المنتدى

«زين» الشريك االستراتيجي لمنتدى «تايبكال» 2019
املزود الرائد للخدمات
�أعلنت زين
ّ
الرقمية يف الكويت عن �رشاكتها
اال�سرتاتيجية ملنتدى «تايبكال»
املتخ�ص�ص يف جمال
امل��ن��ت��دى
ّ
ف��ن �صياغة احل���روف والت�صميم
املرئي والذي �أقيم م�ؤخر ًا يف مركز
الريموك الثقايف التابع لدار الآثار
الإ�سالمية.
وذك��رت ال�رشكة يف بيان �صحايف
�أن ��شراك��ت��ه��ا اال�سرتاتيجية
ملنتدى «ت��اي��ب��ك��ال» ت ��أت��ي حتت
مظلة ا�سرتاتيجيتها للم�س�ؤولية
االجتماعية واال�ستدامة ،والتي
ترتكز ب�شكل كبري ح��ول تنمية
وتطوير قطاع ال�شباب والتعليم،
وبخا�صة فيما يتعلق بتنمية
اجلوانب الإبداعية لدى ال�شباب
الكويتي الذي ي�شكّ ل الفئة الأكرث
حيوية يف املجتمع.
و�أو�ضحت زين �أن فعاليات منتدى
«تايبكال» ا�شتملت على �سل�سلة
من اجلل�سات النقا�شية والور�ش
التدريبية حول فكرة «التقاطع»
يف جمال الت�صميم والتعدد اللغوي
وال��ت��ي ���ش��ارك فيها جمموعة من
الفنانني والأكادمييني املحليني
والعامليني املخت�صني يف جمال
ف��ن �صياغة احل���روف والت�صميم
املرئي ،والإب��داع��ات اجلديدة يف
هذا املجال ،والإمكانيات املتاحة
للتطوير واالبتكار.
وبينت ال�رشكة �أنها قامت با�ست�ضافة
للم�شاركني يف منتدى
ور�شة تدريبية ُ
«تايبكال» من الطالب والطالبات يف

مركز زين للإبداع  ZINCمبقرها
الرئي�سي يف ال�شويخ ،حيث حا�رض
امل�صمم العاملي طارق
يف الور�شة
ّ

• عدد من عضوات شركة زين

عرتي�سي ،ال���ذي ���ش��ارك اجلميع
خربته يف جمال الت�صميم والطباعة
وف��ن خ��ط ال��رق��ع��ة ،وغ�يره��ا من

إطالق برنامج «طموح» لتطوير المواهب في الكويت

الخطوط الجوية التركية

تقدم الزي الجديد لطواقمها
• عدد من املشاركني

�أطلقت فنادق ومنتجعات ميلينيوم ال�رشق الأو�سط و�أفريقيا
يف الكويت برنامج «طموح» ،وهي على معناها يف العربية
منتهى الغاية والأم��ل ،حيث تتجلى يف برنامج تدريب
وطني يركز على تنمية امل�سرية املهنية للخريجني اجلدد
والتنفيذيني والقادة.
يهدف الربنامج �إلى دمج مواطني دول اخلليج يف قطاع
ً
ملحوظا ودعم ح�ضورهم يف �سوق
منوا
ال�ضيافة الذي ي�شهد ً
التوظيف ،وكان قد مت �إطالق برنامج طموح لتطوير مواهب
وعمان
املتخرجني يف كل من اململكة العربية ال�سعودية ُ
والإمارات.
وانعقد امل�ؤمتر ال�صحايف لإط�لاق الربنامج يف الكويت
ر�سم ًيا يف فندق ومركز م�ؤمترات ميلينيوم الكويت بح�ضور
م�س�ؤويل فندق ومركز م�ؤمترات ميلينيوم الكويت وكوبثورن
مدينة الكويت وفندق ومنتجع كوبثورن اجلهراء وفنادق
ومنتجعات ميلينيوم ال�رشق الأو�سط و�أفريقيا و�شخ�صيات
حكومية ر�سمية وممثلني عن و�سائل الإعالم.

البنك التجاري يرعى البرنامج اإلذاعي
«ربع الديوانية»

• الزي اجلديد

عر�ضت اخلطوط اجلوية الرتكية ال��زي املوحد
اجلديد لطواقمها �ضمن عر�ض الأزي��اء ال�شهري يف
معر�ض بور�صة ال�سياحة العاملية « »ITBيف برلني
يف ال�ساد�س من مار�س ،وذلك بح�ضور وزير الثقافة
وال�سياحة الرتكي حممد نوري �أر�سوي.
قدم �أحد ع�رش م�ضيف ًا وم�ضيفة طريان الأزياء اجلديدة
ّ
ل�ضيوف معر�ض بور�صة ال�سياحة العاملية املقام يف
�أر�ض املعار�ض يف برلني على مم�شى بطول � 6أمتار،
ومت ت�صميم هذه الأزي��اء على يد �إيتوري بيلوتا،
امل�صمم ال�شهري املقيم يف ميالنو ،الذي عمل مع
م�ضيفي وم�ضيفات الطريان عن قرب �أثناء عملية
الت�صميم.

وكانت النتيجة تناغم ًا بني الأ�سلوب والعملية
إلهام من عدة عنا�رص كال�سيكية
وراحة اللبا�س ،مع � ٍ
من الثقافة الرتكية ،ويجمع الزي املوحد اجلديد
للخطوط اجلوية الرتكية بني الأمن��اط التقليدية
للأعمال اليدوية من الزجاج واخلزف وفنون اخلط
مع نقو�ش وتفا�صيل قما�شية معا�رصة .تدمج هذه
املجموعة بني �أ�شكال و�ألوان البو�سفور مع «تف�صيل
متدفق» ميثل الطاقة الالمتناهية التي تتدفق عرب
�إ�سطنبول كواحدة من �أكرث املدن حيوية يف العامل،
و�صلة الو�صل بني ال�رشق وال��غ��رب� .إ�ضافة �إلى
الثياب ،تت�ضمن املجموعة القبعات والقفازات
واحلقائب وغريها من الإك�س�سوارات.

اخل��ب�رات ال��ت��ي �أل��ه��م��ت الطالب
والطالبات يف رحلتهم نحو الإبداع
يف جمال الت�صميم.

ق��ام البنك التجاري الكويتي با�ستعرا�ض ان�شطة
وفعالية حملة «يا زين تراثنا» عرب اثري اذاعة نب�ض
الكويت « ،»FM88.8بهدف اطالع امل�ستمعني على
فكرة واهداف حملة احياء الرتاث الكويتي التي كان
البنك قد اطلقها يف بداية مار�س احل��ايل والرامية
الى تعريف جيل اليوم والغد بالتقاليد والعادات
ال�شعبية القدمية التي عاي�شها الرعيل االول من اهل
الكويت عرب برنامج «ربع الديوانية».
وبهذه املنا�سبة ،ا�ست�ضاف برنامج «ربع الديوانية»
نائب املدير العام  -قطاع التوا�صل امل�ؤ�س�سي  -اماين
الورع حيث قام مقدم الربنامج املذيع خالد الأن�صاري
بطرح العديد من اال�سئلة حول الرتاث الكويتي القدمي
وجهود البنك الحياء ال�تراث وامل��وروث ال�شعبي،
وقامت ام��اين ال��ورع بدورها بتعريف امل�ستمعني
باهداف احلملة التي ت�أتي مكملة جلهود التجاري
املكر�سة الحياء ال�تراث الكويتي القدمي والتذكري
باهمية العادات الكويتية وامناط احلياة التي عا�شها
الآباء واالجداد يف املا�ضي مو�ضحة ان الرتاث الكويتي
القدمي وان تنوعت مظاهره ،يعك�س الكثري من حياة
�شعب الكويت واالجيال يف املا�ضي من حيث همومها
وامالها ومدى ت�أقلمها مع احلياة يف املا�ضي.

• برنامج «ربع الديوانية»

