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مركز سلطان مينح جوائز نقدية
للفائزين بالسحب الرابع

توج مركز سلطان 15 فائزا في السحب الرابع 
الذي نظمه ضمن حملته الرمضانية »عيش 
رمضان مع مركز سلطان واربح 150.000 دوالر 
نقدا« التي خص بها عمالءه من أعضاء برنامج 
بطاقات املكافآت، ملناسبة الشهر الفضيل مانحا 

إياهم الفرصة لربح جوائز نقدية قيمة.
وعلق محمد جلول، مدير برنامج بطاقات 
املكافآت في مركز سلطان قائال: »نتقدم بالتهنئة 
إلى عمالئنا الفائزين بالسحب ونعد كافة عمالئنا 
باملزيد م���ن اجلوائز في احلمالت الترويجية 
املقبلة التي نعتزم إطالقها خصيصا لهم حرصا 

منا على متييزهم وإرضائهم«. 
وأض���اف: »ان احلملة الرمضانية قد القت 
استحسانا كبيرا بني أوساط عمالئنا الذين أثنوا 

على املبادرة وشاركوا فيها بحماسة«.
جتدر اإلشارة إلى أن مركز سلطان ملتزم 
جتاه املجتمع بأن يقدم له دائما األفضل سواء 

من منتجات راقية ونوعية حصرية وحمالت 
ترويجية مصممة بعناية لكي تعزز من عالقته 
مع كافة أركان املجتمع السيما العمالء املخلصني 
وذلك باالستناد إلى أركان برنامجه للمسؤولية 

االجتماعية.
ويعتب���ر مركز س���لطان »االختيار األول 
للتسوق« عند عمالئنا في بلدان اخلليج والشرق 
األوس���ط من خالل االلتزام بقيمنا األساسية 
ف���ي خلق بيئة منفتح���ة ذات ثقافة متنوعة 
والتركيز على التميز في اخلدمة. يقوم أكثر من 
10 آالف موظف في متاجرنا ال 63 ومطاعمنا 
ال 21 واملنتشرة في الكويت واألردن ولبنان 
والبحرين وسلطنة عمان بتقدمي خدمة متميزة 
ألكثر من 600 ألف عميل أسبوعيا حيث يجدون 
تشكيلة متكاملة من البضائع واملواد الغذائية 
واملنتوجات الطازجة، كذلك أدوات وجتهيزات 

املنزل واإللكترونيات وأدوات الرياضة.

Traditional Chinese Calendarضمن حملته »عيش رمضان مع مركز سلطان واربح 150 ألف دوالر«
إبداع فريد من نوعه

 Only في إطار س����عيها املتواصل لدعم مزاد
Watch اخليري، تقدم ش����ركة بالنبان إصدارا 
 Traditional Chinese استثنائيا وفريدا من ساعة
Calendar من مجموع����ة فيلوريه. لطاملا كانت 
الشركة أحد أبرز داعمي جمعية مكافحة الضمور 
العضلي )AMM( في موناكو على مدى أكثر من 
15 عاما، وهي تفخر اليوم باملشاركة في الدورة 
السادسة من مزاد Only Watch اخليري. ينظم 
هذا املزاد مرة كل س����نتني برعاية االمير ألبير 
الثاني، أمير موناكو، وهو يجمع أرقى العالمات 
التجارية العاملية للساعات دعما ملرضى الضمور 
العضلي الدوشيني. تعرض هذه الساعات للبيع 
العلني في جنيڤ يوم السابع من نوفمبر 2015، 
ولكن قبل ذلك يتم تنظيم معرض متجول يجوب 
العالم بدءا من 23 سبتمبر املقبل بغية عرض 
هذه الساعات الفريدة على اجلمهور. من جهته، 

طور املصنع في لو براسوس آلية دقيقة فريدة 
 Traditional Chinese وحصرية متثلت بس����اعة
Calendar، حيث تكرم الش����ركة ه����ذه الثقافة 
القدمية من خ����الل هذا النموذج الرمزي القائم 
على املبادئ االساسية املتأصلة واملتجذرة في 
التراث الصيني على مدى قرون عدة. من هنا، 
يبرز ميناء هذه الساعة املذهلة بعرض الساعات، 
الدقائق والتقومي امليالدي إلى جانب املؤشرات 
االساس����ية للتقومي الصيني: املؤشر التقليدي 
للساعة املزدوجة، مؤشر اليوم، الشهر مع عرض 
االشهر الكبيسة، االبراج الفلكية، باإلضافة إلى 
العناصر اخلمسة واألجرام السماوية العشرة. 
هذا املزيج بني هذه العوامل االخيرة مع عرض 
12 حيوانا من رموز االبراج التي متثل الفروع 
األرضية، ينبثق من دورة أساسية في الثقافة 

الصينية متتد على مدى ستني عاما.

تقديراً اللتزامه باملمارسات املستدامة

فندق ومنتجع جميرا شاطئ املسيلة
يحصل على شهادة »جرين جلوب« لالستدامة

للمجتمع، وصحة وس����المة 
ضيوفنا وشركائنا. ويلتزم 
جمي����ع موظفينا ف����ي كافة 
الفندق بتنفيذ هذه  أقس����ام 
اخلطة دون التفريط في شعار 
جميرا »اختالف متميز« الذي 
يجس����د ما ينعم به ضيوفنا 

عند اقامتهم لدينا«.
تنفي����ذ  إط����ار  وف����ي 
استراتيجيات خفض استهالك 
املياه، ج����رى تركيب أدوات 
للتدفق املنخف����ض للمياه، 
ومستشعرات احلركة وذلك 
أماكن معين����ة بالفندق،  في 
وفي األماكن اخلارجية عمدت 
إدارة الفندق إلى زراعة نباتات 
مقاومة للجفاف مثل أشجار 
النخيل والصبار والسيكاس 
ف����ي احلدائق واملس����احات 

اخلضراء بالفندق.
هذا وجرى اعتماد جداول 
للري باملرش����ات في ساعات 
معينة مع تعديلها وفق مواسم 

العام.
وم����ن أجل رف����ع الوعي 
جتاه احملافظة على البيئة في 
أوساط الضيوف وفي املجتمع 
الكويتي بوجه عام، ينخرط 
الفندق بفاعلية في املبادرات 
البيئية في كل عام، وقد تعاون 
العاملون بالفندق في السابق 
مع أعضاء من مشروع احلفاظ 
البحرية في  على السالحف 
الكويت، في اإلعادة الناجحة 
لسلحفاة بحرية خضراء إلى 

موطنها الطبيعي.

الفندق جتاه االس����تدامة في 
مجتمع الكويت، وقال: »تشمل 
خط����ة إدارة االس����تدامة في 
فندق جميرا شاطئ املسيلة 
أربعة جوانب أساس����ية أال 
وهي املسؤولية االجتماعية، 
الرفاهية االقتصادية  جودة 

حص����ل فن����دق ومنتجع 
جميرا شاطئ املسيلة، الوجهة 
الفندقية األكث����ر فخامة في 
الكويت، على اعتماد مؤسسة 
العاملية  »جري����ن جل����وب« 
املرموق����ة، تقدي����را اللتزامه 
باملمارسات املستدامة. وجاء 
اعتماد »جرين جلوب« بعد 
مراقب����ة اس����تهالك الطاق����ة 
الكهربائي����ة واملياه بش����كل 
متواص����ل، وجن����اح الفندق 
ف����ي حتقيق هدف����ه بخفض 
االستهالك بنس����بة 3%. كما 
ج����رى تنفيذ نظ����ام تقليل 
استهالك الكهرباء وإدارة غرف 
الضي����وف بالداخل، وهو ما 
ينتج عن����ه انقطاع الكهرباء 
وإغالق الستائر ذاتيا مبجرد 
أن تصبح الغرف شاغرة من 
الضي����وف. هذا إل����ى جانب 
استخدام األجهزة واألدوات 
املوفرة للطاق����ة في الغرف، 
النواف����ذ خلفض  وتعتي����م 
مستوى امتصاص احلرارة 

من أشعة الشمس.
وأع����رب »ه����اكان بتك«، 
مدير عام الفندق، عن سعادته 
باحلصول على اعتماد »جرين 
التزام  الذي يؤك����د  جلوب« 

»الثقافة اإلسالمية« أعلنت أسماء الفائزين في مسابقتها الرمضانية
الثقاف���ة  إدارة  أك���دت 
اإلسالمية بوزارة األوقاف 
والشؤون اإلسالمي��ة أهمي��ة 
الدور المجتمعي ألنشطته��ا 
الثقافية، من تفعيل للقي��م 

النبيل��ة  وغرس للفضائل 
ف���ي المجتمع م���ن خ��الل 
ضخ مجموعة من األنشط��ة 
والبرام���ج والفعالي�����ات 
الجماهيرية التي تسه��م ف��ي 

تعزيز الشراكة المجتمعي��ة 
مع مختلف الش���رائح إل��ى 
جان���ب م���ا تلت���زم به من 
إحي��اء المناسبات واألعياد 
الديني��ة والوطنية على مدار 

الع��ام.
جاء هذا التصريح تواكبا 
مع إع���الن اإلدارة أس���ماء 
الفائزين في مسابقة شهر 
رمضان الثقافية اإللكترونية 

والتي رص���دت لها جوائز 
عينية بقيمة 5 آالف دينار 
س���يتم توزيعه���ا على 50 

فائزا. 
أن  اإلدارة  وأوضح���ت 

إجراءات القرعة اإللكتروني��ة 
التي ج�����رت بع��د إغ��الق 
ب�����اب المش���اركات أم���ام 
المتسابقين قد أسفرت عن 

فوز كل من: 

1. احمد رويض���ان احمود 
الفنتوخ

2. احمد فاروق محمود محمد
3. اشرف محمد عبد القوي

4. أم���ل س���ليمان محم���د 
الدويسان

5. أمنة محمد الشايب
6. اورنس محمد العتيبي

7. اميان حامد محمد السيد 
ابو سليمان

8. بدر محمد صالح املري
9. بدرية محمد عبد اللطيف 

الدوسري
10. حامد بركة جبر النومس

11. حس���ن محم���د ماج���د 
السبيعي

12. حنان طلب بني الوكاع
13. خالد حسن احمد محمد

14. خالد حميدي العنزي
15. خزن���ه فه���د مقح���م 

اخلالدي
16. خورش���يد عل���م اب���و 

الكايو
17. سالم مزعل سلمان

18. سعود خالد املطيري
19. سلمان فرحان جمعان 

سلمان
20. س���لوى ف���الح حمود 

املطيري
21. ش���يخة ف���راج عبي���د 

العجمي
22.عبدالرحمن عبد اخلالق 

األنصاري
23.عبد اللطيف صالح عبد 

اللطيف
24.عب���داهلل طاهر حس���ن 

كامل
25.عبداهلل محمد عبداهلل 

عبد الرحيم احمد
26. عجيبة بش���ير مشهور 

محمد
27. عماد عبد املجيد يوسف 

الشامي
28.عواطف ه���ادي دخيل 

الظفيري
29. عوض صيام عثمان

30.ع���وض محم���د عوض 
املطيري

31. فاطمة علي عيدي
32. فاطمة عيد محمد

33. فه���د حبي���ب ش���باط 
املطيري

34. فيصل سعود خلف مزعل
35. فيصل فرحان هراط

عب���داهلل  محم���د   .36
العبيدان

37. محمد عبداملنعم عوف 
محمد

38. محمد كامل مصطفي
39. محي���ي الدي���ن يحيى 

نصيف
40. م���رمي س���عد محم���د 

العازمي
41. مزي���د يوس���ف مزي���د 

العتيبي
42. مش���تاق أحم���د عب���د 

الكرمي
43. منال فرحان مش���رف 

العنزي
44. من���ى عبدالعال س���يد 

أحمد
45. ندى سلمان محمد علي 

سلمان
46. ن���ور محم���د احم���د 

حليوة
47. نوف ضيدان املطيري

48. وج���دي محمود نوفل 
اسماعيل

49. وسميه سامي حجاب
50. يوس���ف حمدان خضر 

الشمري
وأهابت اإلدارة بالفائزين 
الى تس���لم جوائزهم ابتدءا 
الثالثاء 4 اغس���طس  م���ن 
اإلدارة في  اجلاري في مقر 
الدور األرضي في برج التوأم 
)التوين ت���اور( خلف برج 
جاس���م في املرقاب، وملزيد 
من املعلومات يرجى االتصال 
1810111 داخلي  الرق���م  على 

.3016 / 3029 / 3020
اإلدارة  واس���تطردت 
موضحة أن هذه املس���ابقة 
اعتب���رت خطوة جادة على 
طريق تطوير آليات التواصل 
املجتمع���ي املثمر، محافظة 
بذلك على الوظائف املجتمعية 
لإلدارة ممثلة للوزارة على 
صعي���د التثقيف املجتمعي 
ال���ذي يس���تلهم املعلومة 
الشرعية الصحيحة كأحد أهم 
مصادر املعرفة، إلى جانب ما 
تنتهجه من تقومي ملموس 
جلملة من اآلداب والسلوكيات 

داخل املجتمع. 
واختتمت اإلدارة تصريحها 
مهنأة جميع الفائزين، داعية 
اجلميع إلى متابعة تفاصيل 
هذا النشاط وغيره من األنشطة 
األخرى من خالل الرجوع إلى 
لإلدارة اإللكتروني  املوقع 
)www.Islam.gov.kw/tnaqafa(


