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»معجزة الشفاء« أدخلت البهجة إلى قلوب اجلميع

تكرمي إحدى الفائزات في مسابقة القرآن الكرمي

فريق خدمة املجتمع

إحدى الفائزات في مسابقة القرآن الكرميالفريق الفائز ببطولة كرة القدم

الفائزات باملسابقة اليومية مع إداريي »بوبيان«

الفائزون في مسابقة القرآن الكرمي

 قيادات البنك خالل الغبقة

.. وهدايا من »معجزة الشفاء« لألطفال

»معجزة الشفاء« رسمت االبتسامة 
على وجوه مرضى »حسين مكي جمعة«

إميانا منها باملسؤولية االجتماعية ومشاركة أبناء املجتمع في 
جميع مناسباتهم، قامت ش���ركة عسل معجزة الشفاء بزيارة الى 
مركز حس���ن مكي جمعة التخصصي خالل شهر رمضان املبارك 
لالطالع على احوال املرضى وإلدخال البهجة والسرور على قلوبهم 
بعد أن أقعدهم املرض عن التواجد بن أهلهم وأحبائهم على موائد 

اإلفطار خالل الشهر الفضيل.
وقامت »معجزة الش���فاء« بتوزيع الهدايا العينية على االطفال 
والنساء لرفع املعنويات ملقاومة املرض والتغلب عليه، ولرسم الفرحة 

واالبتسامة، تأكيدا للرسالة التي تبنتها الشركة منذ تأسيسها.
وقد رحبت ادارة املركز بهذه املش���اركة املميزة من قبل شركة 
عسل معجزة الشفاء التي ساهمت في فرحة االطفال ودعت قطاعات 
املجتمع والشركات الى املش���اركة في جميع االنشطة التي تدخل 

البهجة والسرور على القلوب وترسم االبتسامة على الوجوه.

احتفاالت العيد في أبراج الكويت غير غبقة بنك بوبيان جمعت الموظفين 
في أجواء رمضانية رائعة

في أجواء أكثر من رائعة، جمعت غبقة بنك بوبيان عددا كبيرا 
من العاملن في البنك، والذين التقوا في أجواء رمضان اجلميلة 
بعيدا عن روتن العمل اليومي، حيث استمتعوا باألجواء الرمضانية 

التي أعدها فندق الشيراتون بهذه املناسبة.
ومت خالل الغبقة تكرمي الفائزي�������ن في املسابقات املختلف����ة 
التي أجرتها إدارة العالقات العامة واإلع��������الن بن املوظف���ن، 
وهي مسابقة القرآن الكرمي للموظفن وأبنائهم وبطول������ة كرة 
الق���دم بن إدارات البن���ك وأفرعه املختلفة الى جانب املس���ابقة 

اليومية.
حضر اللقاء رئيس مجل���س اإلدارة ابراهيم القاضي ونائب 
رئيس مجلس اإلدارة والعض���و املنتدب عادل املاجد إلى جانب 

عدد من املديرين واملسؤولن.

ضمن االحتفاالت التي تنظم 
مبرافق ش���ركة املش���روعات 
ابراج  ادارة  السياحية تعتزم 
الكويت تفعيل خدماتها وبرامجها 
خالل عيد الفطر املبارك، وقال 
نائب العضو املنتدب للشؤون 
السياحية بشركة املشروعات 
السياحية مشاري السنعوسي 
لقد اعدت ادارة االبراج برنامجا 
خاص���ا الس���تضافة ضيوف 
ومحبي ابراج الكويت ملشاركتنا 
املناسبة، واضاف ان  في هذه 
ادارة االبراج وفريق العمل القائم 
على تش���غيلها ال يألون جهدا 

في تقدمي ارقى اخلدم������ات وأشهى البوفيهات 
لضيوفنا االعزاء وسيتضم����ن بوفيه االبراج 
طوال فت���رة العي���د العدي��������د م���ن األكالت 
الكويتية احملببة واالكالت العاملي�����ة، ويستقبل 
قس���م الطلبات اخلارجية يوميا العدي������د من 
االتص����االت حلجز الطلبات اخلارجية وسيت������م 

الطلبات حسب  توفير جميع 
احتياجات اجلمهور وان قسم 
الطلبات اخلارجية يشهد اقباال 
كبيرا طوال شهر رمضان، ومازال 
االقبال مستمرا وهناك العديد 
من العائالت الكويتية واملقيمة 
دائبة على حجز البوفيهات من 
خالل خدمة الطلبات اخلارجية، 
العرض  إل���ى  ه���ذا باإلضافة 
ادارة  الذي ستقدمه  املمي������ز 
االب���راج وه����و توفير وجبة 
مجانية لكل زائر عند الدخول 
للكرة الكاشفة، وأكد السنعوسي 
عل���ى توفير اخلدم���ة املميزة 
واالصن���اف املتعددة التي تتناس���ب مع جميع 
االذواق ومتنى أن يقضي الزوار أمتع األوقات مع 
برامج األبراج مهنئا الكويت وشعبها بأسمى آيات 
التهاني والتبريكات بحلول عيد الفطر املبارك 
اعاده اهلل على األمة العربية واإلسالمية باخلير 

واليمن والبركات.

مشاري السنعوسي


