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اعلنت ش���ركة زين عن رعايتها الكرنڤال السنوي 
للجالية الهندية في الكويت للعام الثاني على التوالي، 
وهو املهرجان الذي حتتفل به اجلالية الهندية في املدينة 

الترفيهية في الدوحة.
وذكرت الشركة انها قامت باملشاركة في هذه االنشطة 
الميانها الش���ديد بأهمية التقارب مع جميع اجلاليات 
العربي���ة واالجنبية في الكويت، مبين���ة ان مثل هذه 

املهرجانات تقدم فرصا جيدة لتعزيز التعارف والتعاون، 
فهي تركز على االهتمام بخلق حالة من املشاركة ملواطني 

الهند املتواجدين بأعداد كبيرة في املجتمع الكويتي.
وقال مدير العالقات واالتصاالت في الش���ركة وليد 
اخلشتي ان »مشاركة زين جاءت ضمن اطار مسؤولياتها 
االجتماعية وحرصها على اداء دورها االجتماعي بالتوازي 

مع نشاطها االقتصادي والتجاري«.

»زين« ترعى كرنڤال اليوم الهندي في املدينة الترفيهية اليوم

أطفال »الياسمني« في فقرة ترحيبية

ورشة عمل في روضة الياسمين حول إدخال التقارير في النظم 

حتت رعاية مراقبة رياض 
الفروانية  األطفال في منطقة 
التعليمية زكية ابل وبحضور 
الرياض  الفنية ملواد  املوجهة 
وداد املجيمي والتوجيه الفني 
ومدي���رات ري���اض األطفال 
ادارة روضة  اقامت  باملنطقة، 
الياسمني حتت اشراف مديرة 
الروضة حياة بورحمة ورشة 
عم���ل بعنوان »نظ���ام إدخال 
املتكاملة«  النظم  التقارير في 
حاضر فيها م���ن ادارة النظم 
دي���وان  ف���ي  واملعلوم���ات 
اخلدم���ة املدني���ة عبدالهادي 

عبدالهادي العبدالهاديالعبدالهادي. حياة بورحمة

أشهى أصناف السالمون والربيان 
في المقهى اإلنجليزي في الشيراتون واألڤنيوز

أعلن فندق شيراتون الكويت عن انطالق مهرجان 
الساملون والربيان في املقهى االجنليزي بفرعيه في 
الشيراتون واألڤنيوز، حيث ميكنكم التمتع بألذ 
املأكوالت اخلفيفة باالضافة الى تشكيلة واسعة 

من احللويات اإلجنليزية.
ويعد املقهى االجنليزي، املكان األمثل الحتساء 

الشاي وتناول املأكوالت اخلفيفة مثل السكونز 
والسندويش���ات الصغيرة وفوندو الشوكوالتة 
الساخنة الى جانب ما تفضله من الفاكهة الطازجة 
وكعك���ة البراونيز واملارش���مالوز على الطريقة 
اإلجنليزية في أجواء رومانس���ية هادئة ترافقها 

أنغام القيثارة احلية.

»بوبيان« نّظم رحلة العمرة لمجموعة من موظفيه

على الرحلة وقربت من املوظفني 
الذين كانوا خالل الرحلة كاألسرة 
الواحدة وجعلتهم يطالبون إدارة 
العالقات العامة بإجراء املزيد من 
هذه األنشطة التي جتمع موظفي 

البنك.

العديد من اللقاءات الدينية خالل 
العمرة س����واء في مقر إقامة وفد 
البنك أو ف����ي رحاب احلرم املكي 
إل����ى جانب إج����راء مجموعة من 
الثقافية والدينية بني  املسابقات 
املوظفني والتي أضفت أجواء رائعة 

العمرة وحتمل����ه جزءا كبيرا من 
التكاليف مما ساهم في جناح رحلة 

العام احلالي.
وقام مساعد مدير إدارة الرقابة 
الشرعية بالبنك فواز الكليب بإلقاء 
مجموعة من احملاضرات وتنظيم 

الذين قاموا بأداء رحلة العام احلالي 
نحو 100 شخص وهو ما يؤكد مدى 
احلرص على أداء واحدة من أهم 
الشعائر اإلسالمية في الوقت الذي 
قام فيه البنك باختيار واحدة من 
أفضل الشركات املنظمة لرحالت 

نظم بنك بوبيان مؤخرا رحلة 
املقدس����ة ملجموعة  إلى األراضي 
كبي����رة من موظفي����ه وعائالتهم 
ألداء العمرة وذلك في إطار حرص 
اإلدارة التنفيذية للبنك على دعم 
اجلوانب االجتماعية والدينية لدى 
املوظفني وتوفير كل ما من شأنه 
ان يخلق بيئة عمل ايجابية ويرفع 

من معنويات املوظفني.
العامة  العالقات  إدارة  وقامت 
واإلع����الن بالتع����اون م����ع إدارة 
الرقابة الشرعية بجميع الترتيبات 
اخلاصة بالعمرة بدءا من اختيار 
الش����ركة املنظمة للرحلة وإجراء 
جمي����ع الترتيب����ات اخلاصة بها 
إلى جانب تنظي����م لقاء تعريفي 
قبيل س����فر املوظفني إلى اململكة 
العربية السعودية حضره الرئيس 
التنفيذي للبنك عادل عبدالوهاب 
املاج����د والذي أكد في كلمة ألقاها 
خالل اللقاء عل����ى اهتمام اإلدارة 
بجميع املوظف����ني وحرصها على 
توفير كل ما من شأنه خلق بيئة 

عمل منتجة وإبداعية.
وبلغ عدد املوظفني وعائالتهم 

»مدى لالتصاالت« تنظم حملة 
للتبرع بالدم لموظفيها

قامت ش���ركة مدى لالتصاالت بتنظي���م حملة تبرع 
بالدم جلميع املوظفني والعامل���ني فيها، وذلك بالتعاون 
مع بنك الدم في مقرها الرئيس���ي، وذكرت انها ملست من 
موظفيها حماس���ة شديدة من خالل هذه احلملة، مشيرة 
الى ان التفاعل الكبير مع هذه املبادرة اإلنسانية نابع من 
املسؤولية االجتماعية والوعي الكامل بالتزامات الشركة 

جتاه املجتمع الكويتي.
وأكدت انها تعرف جيدا مدى أهمية عملية التبرع بالدم، 
فكل عملية تبرع تقدم فرصة اخرى إلنقاذ حياة اآلخرين، 
مبينة انها انتهزت اجلهود التي يقدمها بنك الدم وأخذت 
في تنظيم هذه احلملة في مقرها الرئيسي، كمساهمة منها 

في تعزيز جسور االتصال بينها وبني املجتمع.
وأثنت شركة مدى على االستجابة الكبيرة التي وجدتها 
من قبل املوظفني خالل هذه احلملة التي جاءت لتلبية الواجب 
االجتماعي جتاه فئة كبيرة بحاجة الى كل قطرة دم، مشيرة 

الى انها ستتابع جهودها في خدمة هذه األهداف.

لقطة جماعية للموظفني املشاركني في عمرة بنك بوبيان

جانب من التبرع بالدم

وليد اخلشتي

)سعود سالم(جانب من احلاضرات

فندق وريزيدنس سفير- الكويت يستضيف السفير البلغاري

رحبت إدارة فندق وريزيدنس سفير 
البلغاري السيد  الكويت بالسفير   –
إلكو شيفاشيف والضيوف املرافقني 
له عل���ى عش���اء فاخر ف���ي مطعم 
فليفورز. وبهذه املناسبة، قال السيد 
أورس وايسكوبف، مدير عام الفندق 
»يش���رفنا ف���ي فن���دق وريزيدنس 
سفير - الكويت اس���تضافة السيد 
إلكو شيفاشيف في مطعم فليفورز، 
الش���يء ال���ذي يؤك���د أن لدينا من 
املراف���ق و اخلدم���ات م���ا يصل إلى 
املعاييراملطلوبة الستضافة السفراء 
وكبار الشخصيات من جميع أنحاء 
العالم«. مطع���م فليفورز هو مطعم 
أنيق يق���دم ملرتاديه حرية االختيار 

بني بوفي���ه غني بوجب���ات اإلفطار 
والغ���داء والعش���اء أو االختيار من 
قائمة الطعام واالستمتاع مبشاهدة 
منصة حتضير الطعام. ويعد الدعم 
املس���تمر م���ن مجتمعاتن���ا احمللية 
إلى جناح فندق وريزيدنس  إضافة 
س���فير، كم���ا ميثل فرص���ة عظيمة 
لعرض مس���توى خدم���ات ضيافته  
الت���ي ترضي جميع فئ���ات املجتمع 
احملل���ي والعامل���ي. ه���ذا ويبدو في 
الص���ور من اليم���ني: الس���يد/زياد 
بوجابر، الس���فير/ إلكو شيفاشيف، 
السيد/ أورس  املال،  الس���يد /ناصر 
وايسكوبف، الس���يد/ فادي نحاس، 

السيد/ محمد صالح.


