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»ماريوت« مع األمم المتحدة للمساعدة في إطعام األطفال

 لميس بالل
مبناسبة حلول ش���هر رمضان املبارك وخالل 
السهرة الرائعة التي اقيمت في قاعة اجلهراء بفندق 
 The جي دبليو ماريوت الكويت بدأت حملة ماريوت
Marriott Spirit to Serve The Hungry لدعم برنامج 

االغذية العاملي التابع لالمم املتحدة.
وبدأت احلملة انطالقا من الدور احليوي الذي 
يقوم به برنام���ج االغذية العاملي ملكافحة اجلوع 
من خالل توفير وجبات مجانية ملاليني االطفال في 
املدارس في البلدان االكثر فقرا في العالم، وتعزيز 

فرصهم لصحة افضل وتعليم ومستقبل واعد.
وقال املدير العام ملجموعة فنادق ماريوت في 
الكوي���ت جورج عون يش���رفنا ان نكون اول من 
شارك في هذا البرنامج الضخم الذي يعتبر جزءا 

من فلسفة Spirit To Serve ملاريوت.
واضاف: ان ه���ذه احلملة حققت جناحا كبيرا 
في املس���اعدة على القضاء على اجلوع في العالم 
واحداث ف���رق ايجابي في حي���اة اطفال املدارس 

اجلوعى وبناء االمل لهم للغد.
وق���ال: نحن نقدم آلالف من الضيوف والزوار 
امكاني���ة ان يكونوا جزءا من حل هذه املش���كلة 
املأساوية التي يواجهها العالم اليوم، مشكلة اجلوع 
في العالم، ممتنا بدوره الستمرار احلماس وااللتزام 

من جانب شركاء ماريوت والضيوف للحملة.
وقد بدأت التوعية لهذه احلملة من خالل توزيع 
النشرات وامللصقات واالعالن عنها خالل وسائل 
االعالم والدعاية، هذا باالضاف���ة الى ان الفنادق 
تشجع الضيوف على املساهمة من خالل التبرع 

بالطعام او من خالل دفع الفاتورة.
واستمتع احلضور باملأكوالت من جانبها مديرة 
ادارة العالقات العامة والتسويق لفنادق ماريوت 
الكويت آمال ميخائيل حرصت على ان جتعل هذه 
الليلة مميزة فأش���رفت على الغبقة وعلى عملية 
السحب التي اجريت على هدايا قيمة برعاية طيران 
االحتاد ونظارات كيفان وK&A للس���اعات حيث 
اشادت في كلمتها الترحيبية بدور الصحافة املهم 
في ابراز انشطة الفندق واشارت ان هذه الغبقة ما 
ه���ي اال تعبير عن عمق العالقات التي جتمع بني 

ادارة الفندق ورجال الصحافة واالعالم.
ومن جانبه اكد املدير االقليمي ل� K&A للساعات 
د.محمد العسالي ترحيبه لرعاية ليالي ماريوت 
الرمضانية لكونه ش���هرا فضيال ويجمع ليالي ال 
تنسى ومميزة عن باقي ايام السنة، كما افاد بانه 
يتم عرض آخر تشكيلة مميزة من الساعات خالل 
الشهر الفضيل ليتس���نى لرواد الفندق التعرف 
على التش���كيلة املميزة ضمن فترتي الس���حور 

والفطور.

جورج عون وآمال ميخائيل وسيف الدين محمد

»كوستا كافيه« تفتتح الفرع 14 في »غوالي« شرق

الكويت وبحضور  احتفلت كوستا كافيه 
رئيس مجلس ادارة مؤسسة حسني مراد بهبهاني 
السيد حسني مراد بهبهاني بافتتاح الفرع ال� 
14 لسلسلة املقاهي العريقة في الكويت وذلك 

مبجمع غوالي في منطقة شرق.
وقال بهبهاني خالل االفتتاح الذي حضره 
أحمد يوسف بهبهاني سميحة بهبهاني وعائلتها 
وعقيل بهبهاني وخالد يوسف الدويسان وعلي 
الذيب ومعاذ الكندري وفيصل شعالن وفؤاد 
املزيدي وعدد من الش����خصيات وحش����د من 
الصحافيني وممثلي الوس����ائل اإلعالمية، ان 
افتتاح الفرع ال� 14 لكوستا كافيه والثاني منذ 
انتقال وكالة سلسلة مقاهي كوستا كافيه الى 
مؤسسة حسني مراد بهبهاني يؤكد حرص االدارة 
اجلديدة على تنفيذ خططها االس����تراتيجية 
التي تهدف الى توس����يع دائرة النجاح التي 

وصلت اليها.
واضاف ان افتتاح فرع ثان في منطقة شرق 

بعد أقل من ش����هر على افتتاح فرع في مدينة 
الكويت يأتي تنفيذا لالستراتيجية التي وضعتها 
مؤسسة حسني مراد بهبهاني التي تهدف الى 
انتش����ار وتواجد مقاهي كوستا كافيه في كل 
وأهم املناطق االقتصادية التي تشهد نشاطا 

كبيرا في مختلف أنحاء الكويت.
أما مدي����ر تطوير األعمال في الش����ركات 
شاشي ش����يتي فأكد ان مؤسسة حسني مراد 
بهبهاني تعمل ليكون كوس����تا كافيه منتشرا 
في جميع أنحاء الكويت بهدف تلبية رغبات 

محبي القهوة.
بدوره جدد املدير العام في كوس����تا كافيه 
الكويت حبيب كويا عزم االدارة على مواصلة 
خطة توسيع خارطة انتشار كوستا كافيه على 
ان تفتتح 6 ف����روع جديدة على األقل بحلول 

نهاية العام احلالي.
واضاف كويا »لطاملا كان شعاري باحلياة ان 
العمل اجلماعي يحقق املزيد من االجنازات ولذلك 

فإنني أعتز وافتخر بفريق العمل في كوستا 
كافيه الذي يتميز بحماسة كبيرة تدفعنا بشكل 

كبير لتحقيق خططنا التوسعية الصعبة«.
وأكد كويا ان الفرع اجلديد في مجمع غوالي 
في منطقة شرق يستكمل مسيرة كوستا كافيه 
في تقدمي جتربة فريدة حملبي القهوة والتزامها 
باتباع سياس����ة تعتمد عل����ى جتربة وخبرة 
اخلبراء املتمرس����ني في اع����داد جميع نكهات 

وأصناف القهوة.
م����ن جانبه عبر املدير الع����ام لألعمال في 
كوس����تا كافيه الكويت س����يراج عن سعادته 
بافتتاح هذا الفرع اجلديد وعن ثقته في الوقت 
نفس����ه بتحقيق املزيد من النجاحات والتقدم 
واالزدهار لكوستا كافيه في املستقبل في ظل 
خطط وطموحات مؤسسة حسني مراد بهبهاني، 
وأكد سيراج »هدفنا ان نكون أفضل سلسلة 
مقاه في الكويت من خالل تقدمي فهوة مبذاق 

مميز«.

د.محمد العسالي في جناح K&A للساعات في ماريوت

افضل اخلدمات واملأكوالت في ماريوت

أحمد املليفي

د.حمد املطر

دعيج الشمري

م.خالد اخلميس

المليفي يستقبل 
المهنئين السبت واألحد

الخميس يستقبل 
رواد ديوانيته اإلثنين

يس���تقبل النائب السابق 
احمد المليفي رواد ديوانيته 
والمباركين بش���هر رمضان 
الي���وم  التهان���ي   لتب���ادل 
الس���بت وغدا االح���د وكل 
 سبت بعد صالة التراويح في 
الكائ���ن بالعديلية،  ديوانه 
ق 2، ش 25، مقابل الدائري 

الرابع.

يستقبل االمني العام املساعد 
للشؤون االدارية واملالية باالمانة 
العامة للمجلس االعلى للتخطيط 
والتنمية م.خالد اخلميس رواد 
ديوانيته خالل ش����هر رمضان 
املبارك مساء كل يوم اثنني بعد 
صالة العشاء وذلك في منطقة 
غرب مش����رف »ضاحية مبارك 

العبداهلل« ق 1، ش 1، م 69.

المطر يستقبل 
المهنئين الثالثاء

يستقبل د.حمد املطر رواد 
ديوانيت���ه واملهنئني بحلول 
الثالثاء  املبارك  شهر رمضان 
في ديوانه بالقادس���ية قطعة 

6، ش 68، م 10.

ديوان الشمري 
كل سبت

السابق  النائب  يس���تقبل 
دعيج الش���مري رواد ديوانه 
واملهنئني بالشهر الفضيل اليوم 
السبت وكل سبت في ديوانه 
الكائن في الفيحاء ق 3 ش 34 

م 4.

لقطة تذكارية مبناسبة افتتاح »كوستا كافيه«

من فريق عمل كوستا كوفي »غوالي« شرق

نوع املشروع

دراي كليــــــــن
قيمة الدعم املقدم للمشروع

) 500 ( د.أردني
العنوان

نفذ هذا املشروع في االردن

أنه  املشروع  صاحب  أف��اد 
لديه  ك��ان  ال��ق��رض  منحه  قبل 
وكان  قدميتان  وغسالة  مكوى 
أن  بع�د  واآلن   . محدوداً  العمل 
حص�ل على القرض قام بش�راء 
لوازم احملل )غسالة أوتوماتيك 
ونشافة وماكينة مكوى وبانيو 
للغسيل ( وبذلك زاد عدد زبائن 
الشهري  رب��ح��ه  وب��ل��غ  احمل���ل 
مما  د.أردن��ي��ا   )  250  ( حوالي 
مّي��ك��ن��ه م��ن دف���ع أج���رة احمل��ل 
والبيت والقيام بكافة مصاريف 

األسرة.

قال رسول الله ] :
تعالى  الله  إل��ى  الناس  أح��ب   (
األعمال  وأح��ب  للناس  أنفعهم 
إلى الله سرور تدخله على مسلم 
عنه  تقضي  أو  كربة  عنه  تكشف 
وألن  ج��وع��اً  ع��ن  تطرد  أو  دي��ن��اً 
إلي  أحب  أخي  حاجة  في  أمشي 
هذا  مسجدي  في  أعتكف  أن  من 

شهرا(.
املؤسسات  جهود  تتضافر 
الفقر باعتباره  اخليرية ملكافحة 
هدفا إستراتيجيا لتعزيز مفهوم 

التنمية البشرية املستدامة.
يأتي  ال��س��ي��اق  ه���ذا  وف���ي 
مشروع التنمية املجتمعية الذي 
تنفذه الهيئة اخليرية اإلسالمية 
العاملية من أجل تنمية املداخيل 
امل��ال��ي��ة ل��ل��ف��ق��راء واحمل��ت��اج��ن 
بعدها  ليصبحوا  وتطويرها 
أنفسهم  إع��ال��ة  ع��ل��ى  ق��ادري��ن 
وأسرهم دون احلاجة إلى سؤال 
التي  العمل  لقيم  ودع��م��اً   أح��د 
وفي  احلنيف  ديننا  عليها  حث 
ه���ذه ال��ع��ج��ال��ة ن��س��وق بعض 
هذا  حققها  التي  النجاح  قصص 

املشروع...

إعداد: إدارة العالقات العامة واإلعالم
الهيئة اخليري���ة اإلسالمي�����ة العاملية

)انور الكندري(فريق عمل املاريوت في استقبال الضيوف

)فريال حماد(أحمد بهبهاني وحسني مراد بهبهاني يتوسطان احلضور


