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مجتمع

افتتاح

السفير القطري
يعتذر لرواد ديوانيته

ّ
«هوليداي إن» يقدم املذاق الهندي بافتتاحه مطعم «جاماوار»

ي �ع �ت��ذر س�ف�ي��ر دول ��ة ق �ط��ر ل ��دى ال �ك��وي��ت ال�ش�ي��خ
ح�م��د ب��ن ع�ل��ي آل ح �ن��زاب ع��ن ع��دم اس�ت�ق�ب��ال رواد
ال��دي��وان�ي��ة اع�ت�ب��ارا م��ن ال �ي��وم االح��د ح�ت��ى اش�ع��ار
آخر.

حمد بن علي آل حنزاب

عبدالله وإيمان اختارا القاهرة
 ...رحيقًا لـ«العسل»

قص شريط االفتتاح

عماد بوخمسني والسفير الهندي متوسطني طهاة جاماوار

احتفل فندق هوليداي إن الكويت  -الساملية بافتتاح مطعم «جاماوار» الهندي ،أحدث اضافة
الى الخمسة مطاعم املميزة التي يقدمها الفندق لضيوفه .وأقيم حفل عشاء خاص تحت رعاية
السفير الهندي لدى الكويت ،ساتيش شاند ميهتا ورئيس مجلس ادارة شركة العربية العقارية،
عماد بوخمسني كما حضره كل من سفير دولة لبنان ،استراليا ،قبرص ،كندا وأملانيا وأرمينيا
والنمسا واسبانيا الى جانب عدد من الشخصيات رفيعة املستوى ورجال األعمال.
وكان في استقبال الضيوف عماد بوخمسني ،وفريق ادارة الفندق وعلى رأسهم املدير العام،
منجد صالحة .حيث تمتع جميع الحضور بمجموعة متنوعة من العصائر املنعشة وأخذ العديد
من الصور التذكارية وتا ذلك قص الشريط وتوزيع عقود من الورد والياسمني .وخال كلمته
الترحيبية ،قال منجد صالحة« :يسعدنا أن نرحب بضيوفنا ،والذين قاموا بتلبية دعوتنا الليلة
ّ
ليشاركونا االفتتاح الرسمي ملطعم «جاماوار» ،وهي خطوة جديدة تؤكد على تطلعاتنا الدائمة
ُّ
التوسع ضمن قطاع الضيافة واملطاعم» .وأع��رب عماد بوخمسني عن سعادته
واملستمرة في
بافتتاح الفرع الثاني للمطعم ق��ائ��ا« :استطاع مطعم (ج��ام��اوار) منذ افتتاح فرعه األول في
ّ
الكويت بفندق كراون بازا ،أن ّ
يقدم لضيوفه النكهات األصيلة للمطبخ الهندي ،والتي تحضر
ّ
باستخدام أفضل املكونات الطازجة وذات الجودة العالية ،لتلبي األذواق املتنوعة لدى عماء
الفندق» .يستمر مطعم «جاماوار» بالتوسعة من خال افتتاح الفرع الثاني له في الكويت ،بعد
افتتاحه في فندق «ك��راون بازا» العام السابق« .جاماوار» هو مطعم هندي ضمن فئة املطاعم
الفاخرة ،يتميز بتقديم أصناف منوعة من أطباق الهند الشمالية ،واملحضرة على يد فريق طهاة
محترفني ليقدموا تجربة هندية أصيلة وتقليدية وعلى أعلى مستويات الخدمة.

تكريم

العروسان يتوسطان أفراد عائلة رشوان

الفرحة بيوم «األبيض» ...حلت وارتدت ايمان
حلتها البيضاء في يوم أحامها املوعود.
وب �ع��د أن زف��ت ال��ى ع��ري�س�ه��ا زغ ��ردت ق��اع��ة
الزمردة فرحا.
ال �ع��ري ��س ع �ب��دال �ل��ه ام � ��ام وع ��روس ��ه اي �م��ان
ي�ح�ي��ى رش� ��وان «ن�ص�ي�ب�ه�م��ا» ف��ي ال �ح �ي��اة أن
ي�ك��ون��ا زوج� ��ني ،وال �ت��أم ش�م��ل أس��رت�ي�ه�م��ا مع
أق��رب امل�ق��رب��ني م��ن األه��ل واألص��دق��اء لزفهما
ف� ��ي ح� �ف ��ل ب � ��دت ف� �ي ��ه ال� � �ع � ��روس اي � �م� ��ان ع �ل��ى

حضور نسائي

ط �ب�ي�ع �ت �ه��ا ال �ج �م��ال �ي��ة ،وم� ��ا زاد م ��ن ال ��رون��ق
اطالتها بفستان تحلم به كل فتاة ...فستان
الزفاف األبيض.
وح� �ت ��ى ي � � ��زداد ال � �ف� ��رح «ب� �ي ��اض ��ا» ت��رب �ع��ت
«ت��ورت��ة» الفرح البيضاء بطبقاتها الخمس،
ليشق العروسان بسيفهما مشوار الحياة.
ال � �ع � ��روس � ��ان اخ� � �ت � ��ارا ال� � �ق � ��اه � ��رة ...رح �ي �ق��ا
ل� «العسل» ،على أن يعودا ال��ى عسل الكويت
حيث أبصرا النور وترعرعا ...وتزوجا.

غزل أطفأت
شمعتها الخامسة
اح�ت�ف��ل ع �ص��ام ال�ع�ط�ي��ش ب�ع�ي��د م �ي��اد اب�ن�ت��ه
غ� ��زل ال �ت��ي اط� �ف ��أت ش�م�ع �ت�ه��ا ال �خ��ام �س��ة وس��ط
فرحة االهل واالصدقاء.
غزل العطيش

بالتعاون مع جائزة «االبن البار»

«األهلي الكويتي» ّ
يكرم مجموعة من األمهات
قام البنك بتكريم مجموعة
م ��ن األم � �ه� ��ات ب��ال �ت �ع��اون م��ع
«ج� ��ائ� ��زة االب � ��ن ال � �ب� ��ار» ال �ت��ي
ي � ��رع � ��اه � ��ا اب� � ��راه � � �ي� � ��م ط ��اه ��ر
ال � �ب � �غ � �ل� ��ي ،وال � � �ت� � ��ي ت � �ع� ��د م��ن
أه� ��م ال� �ج ��وائ ��ز ف ��ي م �ج��ال بر
الوالدين ،بمناسبة عيد األم،
وح��رص��ًا منه على املساهمة
في تكريم دور األم.
وأوضحت مديرة العاقات
ال� �ع ��ام ��ة س �ح��ر ال � ��ذرب � ��ان ،أن
«األهلي» كمؤسسة مصرفية
رائ� � � ��دة ي �س �ع��ى ال � ��ى ت��وط �ي��د
ع��اق �ت��ه ب��امل�ج�ت�م��ع ال�ك��وي�ت��ي
وت� �ع ��زي ��ز ال �ق �ي��م االي �ج��اب �ي��ة،
م � �ش � �ي� ��رة ال � � � ��ى أن ت� �ك ��ري� �م ��ه
مل�ج�م��وع��ة م��ن األم �ه��ات يأتي
ت �ق��دي �رًا ل �ج �ه��وده��ن ،ول �ل��دور
األس ��ري العظيم امل�ل�ق��ى على
عاتقهن.
وأضافت أن أساس اختيار
«األهلي» لألمهات الفاضات
ي��أت��ي ب �ن��اء ع �ل��ى ترشيحهن
ل�ن�ي��ل «ج ��ائ ��زة األب� ��ن ال �ب ��ار»،
الفتة الى أنه بالرغم من أنهن
امهات ويقمن بواجبهن تجاه
أطفالهن ،اال أن�ه��ن ل��م يغفلن

الذربان والبغلي خالل تكريم األمهات

ي ��وم ��ًا ع ��ن رع ��اي ��ة وال ��دي �ه ��ن،
وم� �ش� �ي ��دة ب �ج �ه��ود اب��راه �ي��م
ط��اه��ر ال�ب�غ�ل��ي وت �ع��اون��ه في
ت �ك��ري��م االم� � �ه � ��ات ،وج� �ه ��وده
املبذولة في خدمة املجتمع.

مهدي ...أطفأ شمعته الثانية

وأض��اف��ت أن البنك يساهم
ب� �ش� �ك ��ل ف � �ع� ��ال ف � ��ي م �خ �ت �ل��ف
األن� � � �ش� � � �ط � � ��ة وامل � � �ن� � ��اس � � �ب� � ��ات
االج � �ت � �م� ��اع � �ي� ��ة ،وف � � ��ق ح �م �ل��ة
خ� � � � ��اص� � � � ��ة ب � � ��امل� � � �س � � ��ؤول� � � �ي � � ��ة

االج� �ت� �م ��اع� �ي ��ة ت� �ح ��ت ش �ع��ار
«م�ج�ت�م�ع�ن��ا ...م�س��ؤول�ي�ت�ن��ا»،
وال� � �ت � ��ي ت � �ه� ��دف ال � � ��ى خ ��دم ��ة
امل�ج�ت�م��ع ال�ك��وي�ت��ي بمختلف
فئاته.

«يوم في حب الكويت»
بأكاديمية الكويت لالحتياجات الخاصة
ن �ظ �م��ت أك��ادي �م �ي��ة ال �ك��وي��ت ال�ت�ع�ل�ي�م�ي��ة
اح �ت �ف��اال ف��ي «ح ��ب ال �ك��وي��ت» ل�ل�ت�ع�ب�ي��ر عن
م �ظ��اه��ر ال ��وف ��اء وال� � ��والء واالن� �ت� �م ��اء ل �ه��ذه
االرض ال�ط�ي�ب��ة ب��رع��اي��ة وح �ض��ور محافظ
حولي الفريق عبدالله الفارس ومدير أمن
حولي العميد حبيب غلوم ومساعد مدير
ش��رط��ة ح��ول��ي ال �ع �ق �ي��د ع �ب��دال �ل��ه ال�ع�ج�م��ي
واملدير التنفيذي ل� (جمعية كالد) نورية
العميري.
واشتمل الحفل على العديد من الفقرات

مهدي مع والديه

وس��ط حضور م��ن األه��ل واألص��دق��اء احتفل مهدي ع��ز الدين
بعيد ميالده الثاني.
وتلقى مهدي الهدايا والتهاني من الحاضرين الذين استمتعوا
بالحفل الجميل الذي أقامه له والداه عباس وزينب واللذان تمنيا له
عيدا سعيدا وعمرا مديدا في كنفهما.

وم � � ��ن ج� ��ان � �ب � �ه� ��ن ،أع� ��رب� ��ت
مجموعة األمهات الفاضات
عن سعادتهن بهذا التكريم،
وت �ق��دم��ن ب��ال�ش�ك��ر ال ��ى البنك
على هذه املبادرة الطيبة.

نيللي عبدالستار وربحي بني سالمة يكرمان محافظ حولي

ال �غ �ن��ائ �ي��ة وال �ت��رف �ي �ه �ي��ة وال��ري��اض �ي��ة ال�ت��ي
ت ��دل ع �ل��ى م ��ا ي�م�ل�ك��ه ال �ط ��اب م ��ن م��واه��ب
وقدرات تستحق كل الدعم من املجتمع.
وأ ك��د ا مل��د ي��ر ا ل�ف�ن��ي ر ب�ح��ي ب�ن��ي س��ا م��ة
أن اال ك ��اد ي� �م� �ي ��ة ت �ع �م��ل ع� �ل ��ى ت ��و ف� �ي ��ر ك��ل
ا ل � ��و س � ��ا ئ � ��ل واال م � � �ك� � ��ا ن� � ��ات ا ل� � �ت � ��ي ت� �خ ��دم
م�ن�ت�س�ب�ي�ه��ا و ت��و ف��ر ل�ه��م س�ب��ل ا ل��را ح��ة من
خال املدرسة املجهزة بأحدث االمكانات
مما يساعد على دمج ذوي االحتياجات
الخاصة في املجتمع.
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حدد الشروط الواجب توافرها في املتقدم

«إعادة الهيكلة» :فتح باب التسجيل للراغبني
في البحث عن عمل في القطاع اخلاص
أسامة دياب
اعلــن برنامج إعــادة هيكلة
القوى العاملة واجلهاز التنفيذي
للدولة فتح باب التسجيل للراغبني
في البحث عن عمل لدى شركات
ومؤسسات القطاع اخلاص وذلك
ملن انتهت فترة تسجيلهم في نظام
التوظيف املركزي التابع لديوان
اخلدمة املدنية بتاريخ .2013/9/20
وقال مدير ادارة العالقات العامة
واالعالم في البرنامج عبدالعزيز
القصــار فــي تصريــح صحافي
امس ان البرنامج وضع الشروط
الواجب توافرها في املســتحقني
لبــدل البحث عن عمــل وهي ان
يكــون املتقدم كويتي اجلنســية
واال يقــل عمره عــن  18عاما وال
يزيد عن  40عاما .واضاف القصار
ان من جملة شــروط اســتحقاق
بــدل البحــث عن عمــل ايضا أال
يكون املتقدم طالبا منتظما لدى
احدى املؤسسات التعليمية او مت

عبد العزيز القصار

تسجيله لدى ديوان اخلدمة املدنية
او برنامج اعادة الهيكلة كباحث
عــن عمل ومضى على تســجيله
ســتة اشــهر .وأفاد أنه يشترط
ايضــا أال يكون املتقدم ســبق له
العمل في جهــة حكومية او غير
حكومية ما لم متض ســنة على
انتهاء خدمته وأال يكون مسجال
لدى املؤسســة العامة للتأمينات
االجتماعية كمؤمن عليه.
وذكر انه من الواجب ان يكون
املتقدم حاصال على احد املؤهالت
العلمية وهو املؤهل اجلامعي او
ما يعادله وشــهادة الدبلوم او ما
يعادلها او شهادة الثانوية العامة
او مــا دونها مــع اجتيــاز دورة
تدريبيــة ال تقل مدتها عن ســنة
دراسية (تســعة اشهر دراسية)
مــن احد املعاهــد التابعة للهيئة
العامة للتعليم التطبيقي والتدريب
او احد املعاهد املعتمدة .واشــار
القصار الى انه على املســتحقني
لبدل البحث عن عمل توفير بعض

االوراق عند التقدم للتسجيل وهي
اصل البطاقة املدنية وصورة عنها
وصورة من آخر مؤهل دراسي من
وزارة التربيــة مــع صورة آلخر
دورة تدريبيــة حلملــة الثانوية
العامــة فما دون علــى ان تكون
معتمدة من الهيئة العامة للتعليم
التطبيقي الى جانب شــهادة ملن
يهمه األمر تفيد بعدم قيد املتقدم
لدى احدى املؤسسات التعليمية.
واوضح ان النظام اآللي في برنامج
اعادة الهيكلة سيبدأ في استقبال
االتصاالت على رقم التواصل «»103
وذلك على مدار  24ســاعة طوال
االســبوع او عــن طريــق املوقع
االلكترونــي للبرنامــج .واكــد
ضرورة حضور صاحب العالقة
شــخصيا الى البرنامج حيث مت
حتديد استقبال فئة الرجال يومي
االحد والثالثاء وفئة السيدات ايام
االثنني واالربعاء واخلميس من كل
اسبوع وذلك من الساعة الثامنة
صباحا حتى  12ظهرا.

احلرس الوطني :إصدار دليل التفتيش والرقابة
للمساهمة في قياس مستوى الوحدات
أصــدرت مديرية التفتيش
والرقابة فــي احلرس الوطني
دليل التفتيش والرقابة بهدف
توفيــر املعلومــات والبيانات
الالزمة لقياس مســتويات كل
الوحدات .وأكــد مدير مديرية
التفتيش والرقابة العميد الركن
فهد عبدالرحمن املجحم أهمية
دليل التفتيش والرقابة لتقييم
منظومة احلرس الوطني ومدى
جاهزيتها عسكريا وإداريا وفنيا
وأمنيا ملواجهة األزمات والتعامل
معها بكفاءة واقتدار .وأشار إلى
أهمية هذه اخلطوة في دعم جلنة
الشــفافية واإلصــاح التي مت
إنشاؤها بتوجيهات من القيادة
العليا للحرس الوطني ـ ممثلة
في ســمو الشيخ ســالم العلي
الصباح رئيس احلرس الوطني
ومعالي الشيخ مشعل األحمد

العميد فهد املجحم

غالف الدليل

اجلابــر الصبــاح نائب رئيس
احلرس الوطني ،ومبتابعة من
سعادة وكيل احلرس الوطني
الفريق ناصــر عبداهلل الدعي
ـ لتكريــس نهــج الشــفافية
واإلصالح ومكافحة الفساد ودرء
مخاطره .وأضاف العميد الركن

فهــد املجحم ان التطور الكبير
في وحدات احلرس الوطني في
كافــة املجاالت وإدخــال النظم
العلميــة احلديثة فــي اإلدارة
والقيادة يفرض حتمية تطوير
منظومة التفتيش بحيث تواكب
هذا التطوير وحتقق الدقة في
قياس مستوى كفاءة القوات.
وشدد على أهمية التفتيش
والرقابة في متابعة تنفيذ خطط
التدريــب الســنوية ومراقبــة
الضبط والربط العسكري ومدى
تنفيذ اإلجراءات األمنية ،وكذلك
االطمئنان على ســامة العهد
التنظيمية والشخصية لعموم
وحدات احلرس الوطني ،لوضع
صورة حقيقية أمام القيادة عن
مختلف القوات ومدى جاهزيتها
لتنفيذ الواجبات املنوطة بها في
حفظ أمن الوطن.

الشيخة انتصار ود.علي عريفة مع بعض املشاركات في املعرض

كلية بوكسهل الكويت للبنات احتفلت بيوم املرأة العاملي

انتصار السالم %95 :من األشخاص يشعرون
بالسعادة عند قيامهم باألعمال التطوعية
آالءخليفة
نظمــت كليــة بوكســهل
الكويــت للبنــات احتفــاال
مبناســبة يوم املــرأة العاملي
استضافت فيه الشيخة انتصار
سالم العلي التي قامت بافتتاح
املعــرض املصاحب لالحتفال
والذي شاركت فيه عدة جهات
سواء من طالبات الكلية او من
خارجها.
ثم ألقت الشــيخة انتصار
نــدوة بعنــوان «كــن لطيفا»
حتدثــت فيهــا عــن مبــادرة
«النوير» ،موضحة ان الكويت
تضــم شــعوبا مختلفة ولكن
جميعها يجمعهم حب الكويت،
وأوضحت ان اإلنسان أحادي
التركيز ولــو نظر الى األمور
بطريقــة إيجابيــة فســيكون
قادرا على حل جميع مشاكله
ويكــون قــادرا علــى اإلجناز
بعكــس لو نظر إليها بطريقة
سلبية فستكون جميع الطرق
مسدودة أمامه.
ولفتــت الــى ان اإلنســان
يســتطيع ان يــرى احليــاة
بطريقة إيجابية وتكون حياته
أفضــل ،وأضافــت :ومهمتنــا
في النوير ترجمة الدراســات
واألبحــاث بطريقة مبســطة
وســهلة ،موضحــة ان هنــاك
أمورا تســاعد اإلنســان على
ان تكون حياته إيجابية منها
الفرح والتعبير عن املشــاعر
واحلماسة واالستمتاع وإحداث
فارق في احلياة باإلضافة الى
الصدق والبساطة ،موضحة ان
مبادرة النوير تقوم كل  3أشهر
بعمل حملة خاصة بتلك األمور،
وأكدت الصباح ان اللطف هو
شيء رائع حقا ،فاإلنسان يكون
لطيفــا مــع اآلخريــن ومفيدا
للمجتمع والبشرية وللشخص
نفسه ،الفتة الى ان علم اللطف
يؤكد ان اللطف يســاعد على
حتســن مــزاج اإلنســان
ويقــوي عالقتــه باألصدقاء،
كما يساعد على إفراز هرمون
األوكستوســن الــذي

الشيخة انتصار تطلع على لوحة للشيخ جابر األحمد يرحمه اهلل

الشيخة انتصار خالل جولتها على املعرض برفقة د.علي عريفة

مهمتنا في النوير
ترجمة الدراسات
واألبحاث
بطريقة مبسطة
وسهلة

يقوي اجلهــاز املناعي ويزيد
الثقة والكرم ويقوي الروابط
االجتماعية ،وأشارت الصباح
الــى ان اللطــف ايضــا يحفز
إنتاج هرمون الســيروتونني
الــذي يبقينــا ســعداء وهــو
مســكن طبيعي لــآالم كونه
يفرز هرمون األندورفني ،كما
ان اللطف يساعد على الشباب
والنضــارة ،وأوضحــت ان
هناك دراســة أثبتــت ان %95
مــن األشــخاص يشــعرون
بالســعادة عندمــا يقومــون
باألعمــال التطوعيــة ،مؤكدة
سهولة ممارسة اللطف وأعطت
الشيخة الصباح مناذج ملهمة
ملمارســة اللطف منهــا إعطاء

(هاني عبداهلل)

عامل النظافــة طعاما من املنزل
وعدم الشكوى اليومية والتقاط
القمامة امللقــاة من على األرض
وقول  10أشــياء لطيفــة إلى 10
أشخاص مختلفني ،وإفساح املجال
للغير أثناء قيادة السيارة على
الطريق السريع وإرسال  5رسائل
الى  5أشخاص نعبر فيها عن حبنا
لهم وأيضا إرسال رسالة لصديق
لم نتحدث إليه منذ فترة طويلة،
وأضافــت :وايضا من اللطف ان
نقول أشياء جميلة ولطيفة عن
كويتنا احلبيبة ،مؤكدة على أهمية
معانقة أحبائنا يوميا وشكر كل
من يعلمنا أشياء جديدة .وختمت
قائلة« :كن لطيفا اليوم وكل يوم».

