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قرقيعان وهدايا من »زين« لألطفال

ترحيب بوزير املالية ورئيس مجلس إدارة الهيئة مصطفي الشمالي

لقطة تذكارية

جانب من احلضور

»زين« تحتفل بالقرقيعان مع أطفال مرضى السرطان 

العيد في فندق الريجنسي غير
بدأ فندق الريجنس���ي اس���تعداداته لالحتفال بعيد الفطر 
السعيد بعد انقضاء شهر رمضان املبارك، وجريا على عادته 
احتفاال بهذه املناسبة من خالل مطاعم »طريق احلرير« حرص 
الفندق على ان يقدم في الغداء  والعشاء بوفيها غنيا باملأكوالت 
الفاخرة التي أعدت من قبل كبير الطهاة الشيف Oswald وفريق 

الطهاة اخلاص بالفندق.
كما قدم قوائم جديدة من األطباق الشهية أعدت خصيصا 
لهذه املناسبة السعيدة، باإلضافة إلى ركن الطهي احلي الذي 

يقدم طازجا على املائدة مباشرة.
كذلك حرصت ادارة الفندق على توفير عروض خاصة على 
الغرف واألجنحة طوال فترة العيد لالستمتاع مبرافقه املميزة 
حيث ش���اطئه اخلاص للعائالت على ضفاف شاطئ اخلليج 
ومسبح وشاطئ واس���تراحة خاصة للسيدات. باإلضافة إلى 
العديد من برامج الترفيه اخلاصة باألطفال ليستمتعوا بالعيد 
في اجواء عائلية برفقة األهل واالصدقاء من خالل قاعة العاب 

خاصة بهم.
وتنتهز اسرة الريجنسي هذه املناسبة لتتقدم بأحر التهاني 
للشعب الكويتي مواطنني ومقيمني بحلول عيد الفطر املبارك 

وكل عام وأنتم بخير.

أعلن����ت ش����ركة زي����ن عن 
مش����اركتها األطفال املصابني 
الس����رطان فرح����ة  مب����رض 
االحتف����ال بالقرقيع����ان وذلك 
بالتعاون والتنسيق مع نادي 
الش����ركة في  األم����ل، وذكرت 
بيان صحافي أنها احتفلت مع 
أكثر من 107 أطفال من مرضى 
الس����رطان وعائلتهم في مقر 
الثقافية النس����ائية،  اجلمعية 
مبينة أنها حرصت على إضفاء 
أجواء من البهجة والفرحة خالل 
هذه املناسبة بتقدمي مجموعة 
الهدايا واملسابقات التي قدمتها 

خالل احلفل.
العالق����ات  وق����ال مدي����ر 
واالتصاالت في الشركة وليد 
اخلش����تي: »أرادت شركة زين 
أن تش����ارك فرحة األطفال من 
مرضى السرطان مع ذويهم في 
هذا الشهر الفضيل، مشيرا إلى 
أن الشركة ومن خالل حملتها 
»كرم رمض����ان يزيد من عاملنا 
جماال«، مس����تمرة في تكثيف 
زياراتها للمؤسسات االجتماعية 
واملستش����فيات، باإلضافة إلى 
برامجه����ا االجتماعية املكثفة 
املوجهة جلميع أطياف املجتمع«. 
وأضاف: »تبدي ش����ركة زين 
أهمية كبيرة ملرضى السرطان، 

فهي خصصت جزءا كبيرا من 
برامجها االجتماعية للعديد من 
اجلهات واملؤسسات التي تكافح 

هذا املرض«.

إلى أن  وأش����ار اخلش����تي 
مساهمات ش����ركة زين عديدة 
ف����ي هذا اجلان����ب، فهي ترعى 
حملة »ناجي« املوجهة خصيصا 

الس����رطان، باإلضافة  ملرضى 
إلى حملة »كاتش« و»سرطان 
الش����ركة  الث����دي«، مبينا أن 
تسخر جزءا كبيرا من جهودها 

وبرامجه����ا االجتماعي����ة نحو 
املجاالت الصحية في محاولة 
منها لرسم البسمة وبث روح 

األمل في قلب املرضى.

»الشعب الترفيهي« و»مرح الند« و»قرية 99 سليل الجهراء«
استعدت الستقبال زوارها في عيد الفطر السعيد

إجازة عيد 5 نجوم مع فندق المنشر روتانا

بقضاء إجازة عيد ال تنس���ى، 
حيث الراحة والرفاهية املطلقة 
للعائالت واألزواج على حد سواء 
لتس���تمتعوا بعروض املنشر 

روتانا الغنية.

الغنية  العربي���ة والكويتي���ة 
والشهية واملعدة خصيصا على 
أيدي طهاتن���ا املاهرين لتلبية 

جميع األذواق.
احج���ز اآلن ودل���ل عائلتك 

احلديث���ة واملصممة خصيصا 
لراحتك وصحتك.

وال تنس دعوة من حتب الى 
مطعم فيلكا على بوفيه الغداء أو 
العشاء للتمتع بأشهى األطباق 

لي���س هناك أفض���ل من أن 
متضي إجازة العيد مع أحبائك 
وأن تس���تمتع ب���دالل اخلمس 
جنوم، لذلك أعلن فندق املنشر 
روتانا عن عروض���ه املغرية 
ف���ي قضاء  الراغبني  جلمي���ع 
العي���د بفخامة ودالل،  إجازة 
واالس���تمتاع بأقصى درجات 
الرفاهي���ة والعصرية وقضاء 
ليلة أو أكثر ف���ي أحد أجنحة 
الفندق مقاب���ل 95.999 دينارا 
لليلة واحدة تشمل بوفيه فطور 
غنيا لش���خصني، بوفيه عشاء 
فاخرا لشخصني، مغادرة متأخرة 
حتى الس���اعة الرابعة عصرا، 
خص���م 25% على جميع أنواع 
املساج، استخدام مجاني للنادي 
الصحي، استخدام غير محدود 
لإلنترنت مجانا، وسرير إضافي 
مجانا بالغرفة لألطفال دون 6 

سنوات.
أما إذا كنت من محبي الرياضة 
والرشاقة فيمكنك اآلن االستفادة 
من عرضنا املميز والذي يشمل 
إقامة ملدة يومني في أحد أجنحتنا 
الفاخرة مع اشتراك ملدة 3 أشهر 
في نادي البودي الينز الصحي 
لشخصني مقابل 299.999 دينارا 
فقط لتس���تمتع مع من حتب 
النادي الصحي  بجميع مرافق 

أعلن حامد بريك مدير إدارة العمليات واألنشطة 
في منتزهات )الشعب الترفيهي � مرح الند )الكويت( 
� قرية 99 سليل اجلهراء(، ان املنتزهات تستقبل 
زوارها خالل عطلة عيد الفطر املبارك من الساعة 

الواحدة ظهرا حتى الواحدة صباحا.
وأضاف بريك ان إدارة املنتزهات سعت الى ان 
تكون هناك العديد من الفقرات املتنوعة والشيقة 
التي تضيف جوا من املرح واملتعة لألطفال والكبار 
من ضمن هذه الفقرات ستكون هناك فرق لألطفال 
مبشاركة الش���خصيات الكرتونية وفرق شعبية 
وش���رقية مبصاحبة نخبة من الفنانني باإلضافة 
الى البرامج الترفيهية املتنوعة واجلوائز القيمة 
والعديد من املفاجآت وستكون هناك ايضا عروض 
ش���يقة طوال أيام العيد وستكون تذكرة الدخول 
مجانية للعائالت من الساعة الواحدة ظهرا حتى 

الساعة الرابعة عصرا.
ومتنى بريك ان يقضي زوار املنتزهات الترفيهية 
ومحبوها أس���عد وأطيب األوقات مهنئا الش���عب 
الكويتي وجميع املقيمني بعيد الفطر السعيد، أعاده 

اهلل على اجلميع باخلير واليمن والبركات.

نقابة هيئة االستثمار أقامت غبقتها الرمضانية
أقامت نقابة العاملني بالهيئة 
العامة لالستثمار غبقة رمضانية 
في فندق السفير انترناشيونال. 
وحض���ر الغبقة وزي���ر املالية 
ورئي���س مجل���س إدارة الهيئة 
العام���ة لالس���تثمار مصطفى 
الش���مالي والعضو املنتدب في 
الهيئة بدر السعد ورئيس مجلس 
النقاب���ة حم���د املطيري  إدارة 
وأعضاء مجل���س إدارة النقابة 
وكبار املديرين واملسؤولني وعدد 

كبير من املوظفني.
وذك���ر رئي���س النقابة حمد 
املطيري ان اله���دف من الغبقة 
هو تقوية العالقة بني املوظفني 
واملسؤولني وخلق روح األسرة 

الواحدة في الهيئة.


