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خيمة »زين« استقبلت الصائمني فريق »زين« املشرف على خيمة االفطار

أنس الصالح

محمود أبوالقاسم

رشا احملتسب

»زين« تفتتح خيمة إفطار الصائم 
الرمضانية في الفحيحيل

محمد الدشيش
للعام الرابع على التوالي تقيم شركة »زين« خيمة إفطار الصائم، وافتتحت 
»زين« خيمة افطار الصائم في الفحيحيل هذا العام، وأكد املس���ؤول عن اخليم 
الرمضانية احمد ابل ان إقامة خيام إفطار الصائمني تأتي انطالقا من حرص »زين« 
على أداء دورها املجتمعي، وتقدم »زين« 600 وجبة إفطار فاخرة ومحفوظة في 
علب لتصل الى الصائمني بإشراف فريق العالقات العامة في »زين« وموظفيها 

الذين يتابعون توزيع هذه الوجبات والتأكد من سالمتها بشكل يومي.

ديوان الصالح
كل إثنين 

قرقيعان »البحري« 
الخميس المقبل

قرقيعان 
»إنفانيتي« الترفيهي 

العائلي الجمعة

يس���تقب������ل أن���س خالد 
الصالح رواد وزوار دي���وانيت���ه 
الكائنة في الروض�����ة � ق4 � 
ش44 � م 17 أمام الدائري الثالث 
الي������وم  الن��زه���ة  � مقاب��ل 
االثن�������ني وكل اثن�ني بع�����د 
صالة التراويح خ�الل الشه������ر 

الفضي����ل.

وجه���ت اللجن���ة الثقافية 
واالجتماعية في النادي البحري 
الرياض���ي الكويت���ي الدعوة 
ألعضاء ورواد النادي وأطفالهم 
للمشاركة في حفل »القرقيعان« 
الذي ستقيمه إحياء لهذه العادة 
الشعبية الرمضانية املعروفة 
مبشاركة الشخصية الرمضانية 

الشعبية »أبوطبيلة«.
وأشار نائب رئيس اللجنة 
ورئيس جلنة العالقات العامة 
أبوالقاس���م  واإلعالم محمود 
ال���ى ان حف���ل »القرقيعان« 
الذي س���يقام بدءا من الساعة 
التاسعة مس���اء سيصاحبه 
اقامة مسابقة األزياء الشعبية 
على مس���توى أبناء األعضاء 
البن���ني والبن���ات، الى جانب 
إقامة مسابقة األكالت الشعبية 
الرمضانية على مستوى الكبار 
فيما مت تخصيص جوائز قيمة 

للفائزين.

يقيم مركز انفانيتي الترفيهي 
العائلي حفل القرقيعان الساعة 
8.30 م����ن مس����اء اجلمعة 27 
أغس����طس ف����ي مجم����ع 360 � 
العديد  الثالث، ويتخلله  الدور 
من األنش����طة ذات الصلة بهذه 

املناسبة الرمضانية األصيلة.
وبهذه املناس����بة قالت رشا 
احملتس����ب مديرة التسويق ان 
الش����ركة قد أعدت مجموعة من 
التي تناسب مختلف  األنشطة 
األعمار، حيث س����يتم استقبال 
األطفال مبالبس����هم الش����عبية 
اخلاصة باملناس����بة مع أسرهم 
ببرنام����ج حافل إلحي����اء هذه 
الع����ادة اجلميل����ة واملتوارثة 
في الكوي����ت من جيل إلى جيل 
كاألهازيج الشعبية وأبوطبيلة 
والشخصيات الكرتونية ونقش 
احلنة وتلوين الوجوه ومسابقة 
أجمل زي شعبي لألطفال وتوزيع 

القرقيعان والهدايا القيمة.
واملعروف ان مركز انفانيتي 
الترفيهي العائلي هو أحدث وأكبر 
مركز ترفيهي في الكويت اقيم 
على مس����احة 5500 متر مربع 
في ال����دور الثالث في مول 360 
ويضم مجموعة م����ن األلعاب 
املتنوعة واملبتكرة والشيقة التي 
تناسب جميع الفئات العمرية من 
الصغار، وكذلك صممت صالتان 
إلقامة احلفالت اخلاصة وأعياد 
امليالد ومس����رح مجهز ملختلف 

األنشطة االستعراضية.


