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»كاريبو كوفي« داعم دائم للجمعية الكويتية لرعاية األطفال في املستشفى

»كاريبو كوفي« أدخلت البهجة والسرور الى قلوب األطفال

هند الغربللي تتوسط عددا من احلضور واألطفال

موسيقى تراثية في غبقة اخلريجني 

بوجسوم أمتع احلضور

ترحيب بضيوف مول 360

خالد الصايغ مع فريق »فلكس ريزورتس«

السفير اللبناني د.بسام النعماني في غبقة اخلريجني

احتفل مستش���فى الس���يف 
»بالقرقيع���ان« حيث مت توزيع 
القرقيعان على االطفال املرضى 
والزائري���ن الذين حرصوا على 
املش���اركة في احتفال الس���يف 

بالقرقيعان.
وبدورها اكدت نائب الرئيس 
للشركة املتحدة للخدمات الطبية 
للعالقات العامة والتسويق هند 
الغربللي ان املستشفى حرص 
على مشاركة الكويت احتفاالتها 
الرمضاني���ة بالقرقيعان والذي 
يعد من املناس���بات الفلكلورية 
اخلاص���ة بالكويت وبعض من 
التي حتتفل  البلدان اخلليجية 

بهذه املناسبة.
واعربت الغربللي عن سعادتها 
بالفرحة والبهجة التي ارتسمت 
عل���ى وج���وه االطف���ال خالل 
القرقيعان الفتة  مشاركتهم في 
الى ان »الس���يف« حرصت على 
ان تشعرهم بان املستشفى ليس 
مكانا للع���الج فقط لكنه يضم 
العديد من االنشطة التي ميكن 
ان يشاركوا فيها مشيرة الى ان 
احلالة النفسية تلعب دورا مهما 

في الشفاء.

»كاريبو كوفي« في »الشعب« ودعم لرعاية األطفال بالمستشفىمستشفى السيف يحتفل بالقرقيعان

وسط اجوائه الرمضانية املتميزة، اقام 
مول 360 احدث مراكز التسوق في الكويت 
احتفاال خاصا بالقرقيعان اس���تمتع فيه 
زواره وخاصة الصغار منهم مبناسبة لطاملا 

احبوها وانتظروها.
وبهذه املناسبة، قالت مديرة التسويق في 
مول 360 كالوديا لوبوشينسكا: يسعدنا ان 
نحتفل بالشهر الكرمي مع زوارنا الصغار، 
فنحن نس���عى في مول 360 للحفاظ على 
تراث الكويت وتقاليدها لذا حرصنا على 
اقامة هذا االحتفال وغيره من االنش���طة 
االخرى التي تسلط الضوء على حضارة 

وثقافة كويتنا احلبيبة.
ه���ذا وقام موظفو م���ول 360 مرتدين 
الزي التقليدي الكويتي برفقة الشخصية 
الش���هيرة بوجسوم بتوزيع  الرمضانية 
حلوى القرقيعان على االطفال وقسائم شراء 
 Geoffrey من تويز آر اص وزعت من قبل

الزرافة الشهيرة.

نظمت »كاريبو كوفي« حفل قرقيعان بفرعها 
اجلديد الكائن في منطقة الش����عب في جمعية 
الشعب التعاونية، وذلك إلدخال البهجة ورسم 
االبتس����امة على وجه األطف����ال الذين ترعاهم 
اجلمعية الكويتية لرعاية األطفال في املستشفى. 
فقد دأبت »كاريبو كوفي« على دعم هذه اجلمعية 
منذ حوالي سنتني ببيع دمية الدب بولي وحاليا 
ببيع شعار بيت عبداهلل في اكثر من 25 فرعا 
من أفرعها في الكويت متبرعة بعائدات البيع 
الى اجلمعي����ة الكويتية لرعاي����ة األطفال في 
املستش����فى. وقد جاء في معرض تعليق حمد 
مساعد الساير العضو املنتدب لشركة امتيازات 
الساير على هذه املناسبة: »نحن في »كاريبو 
كوفي« قطعنا على أنفسنا عهدا برد اجلميل الى 
مجتمعنا بالتركيز على دعم اجلهود اخليرية 
واإلنس����انية، فدعم اجلمعية الكويتية لرعاية 
األطفال في املستش����فى فخر وشرف كبير لنا 
يحقق رسالتنا املتمثلة في إدخال البهجة الى 
نفوس أطفالنا ورسم االبتسامة على شفاههم 
لنراها واضح����ة في نظراتهم باعتبار ذلك من 
صلب قيمنا وأهدافنا«. وبدورها قالت مديرة 
اجلمعية الكويتية لرعاية األطفال في املستشفى 
مارغريت الس����اير: ان »كاريبو كوفي« كانت 
والتزال شريكا موثوقا في مساعدة مؤسساتنا 
على حتقيق رسالتها اإلنسانية ورسم االبتسامة 
على ش����فاه األطفال الذي����ن حترص اجلمعية 
على رعايتهم، وال يسعنا إال ان نعبر عن بالغ 
تقديرنا وعرفاننا ل�»كاريبو كوفي« على دعمهم 

ومساعدتهم للجمعية.

مول 360 يحتفل 
بالقرقيعان مع األطفال

احتفلت »فلكس ريزورتس« 
للمنتجعات والعقارات بشهر 
رمضان املبارك، حيث اقامت 
غبقة رمضانية مميزة مفعمة 
بأجواء هذا الشهر الكرمي، دعت 
اليها جميع وس���ائل اإلعالم 
في الكوي���ت لتكرميهم على 
جهودهم املبذولة في مسيرة 
النجاح والتقدم، وتقديرا منها 
ألهمية هذا التواصل في خلق 
حبل من امل���ودة واأللفة بني 

اجلميع.
هذا وقد كان رئيس مجلس 
اإلدارة والعضو املنتدب خالد 
الصايغ ونائبة رئيس مجلس 
اإلدارة في »فلكس« بسمة النقي 
في مقدمة املرحبني باملدعوين 
الى الغبق���ة والتي كانت قد 
أقيمت في نادي فلكس فاميلي، 
حيث استمتع احلضور ببوفيه 
من األطباق الرمضانية الشهية 
في اجواء موسيقية شرقية 
ابراهيم  أضفاها املوس���يقي 

خليل حمد.
املناس���بة هنأ  وفي هذه 
الصاي���غ احلض���ور بحلول 
ش���هر رمضان املبارك قائال: 
ان رمضان شهر خير وعطاء، 
وفرصة جلمع العائلة وزيادة 
الروابط والتواصل بني أفراد 
املجتمع ككل، وهذا ما حرصنا 
على تقدميه في هذه األمسية 
ملشاركة روح الشهر املبارك مع 
شركائنا األوفياء في وسائل 
اإلع���الم، حيث انه باس���مي 
العاملني في  وباس���م جميع 
»فلكس« نود تكرميهم على 
كل ما بذلوه في سبيل دعمنا 

والوقوف بجانبنا.
من جهة أخرى، قام فريق 
فلكس بإفادة احلاضرين عن 
طريق تقدمي عدد من النصائح 
حول كيفية اتباع منط حياة 
أثناء فت���رة الصيام  صحي 
واحملافظ���ة على وزن مثالي 
بالقليل من التمارين الرياضية 
اخلفيفة والغذاء السليم. كما 
مت اجراء سحب على كوبونات 
اشتراك في فلكس كانت من 

نصيب أربعة فائزين.
وحرصت »فلكس« وكجزء 
اهدافها املوضوعة  من خطة 
في س���بيل خدم���ة املجتمع 
على املشاركة في هذا الشهر 
الفضيل التزاما منها بدورها 
ووالء لشركائها في النجاح، 
متمني���ة للجمي���ع رمضان 

مبارك.

»فلكس ريزورتس« 
تشارك اإلعالميين 
روح الشهر الفضيل 

التراث والفولكلور في غبقة »الخريجين«
رندى مرعي

كعادتها السنوية أقامت جمعية اخلريجني الكويتية 
غبقتها الس���نوية في أجواء تراثية وشرقية أظهرتها 
الفرقة املوسيقية التي أدت معزوفات شرقية وفولكلورية 
عكست الروح الكويتية العريقة التي تزينت بها قاعة 
اجلمعية بحضور عدد من الديبلوماسيني والسفراء، 
حيث أكدت أمني السر مهى البرجس ان اجلمعية حترص 
على إقامة الغبقة الرمضانية في أجواء الزمن اجلميل 

وروح املاضي.
وقال���ت البرج���س ان غبقة هذا العام مناس���بة 
لالجتماع بعد انقطاع دام س���نتني بس���بب حريق 
ع���رس اجلهراء العام املاضي ال���ذي أحزن الكويت 
وأهلها وحال دون إقامة الغبقة حينها، ولفتت الى ان 
اجلمعية ستعزز نشاطها بعد الشهر الفضيل بإقامة 
العديد من األنشطة كالندوات واحللقات النقاشية، 
مشيرة الى ان اجلمعية ستقيم حفل تأبني للراحل 

د.أحمد بغدادي.
بدوره، أكد عضو مجلس إدارة اجلمعية ابراهيم 
املليفي ان اجلمعية اعتادت تنظيم الغبقة الرمضانية 
سنويا بهدف التواصل بني أعضائها وأصدقائها من 
محاضري ندواتها املختلفة خاصة انه في هذا الشهر 
يتواجد األهالي في الكويت وبالتالي تكون فرصة 

)أنور الكندري(للقاء أكبر عدد من األصدقاء.


