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»صب واي® الكويت« تقدم 5 آالف 

دينار لدعم منكوبي فيضانات باكستان
أعلنت »صب واي®ـ  الكويت« 
الشركة الكويتية صاحبة توكيل 
»صب واي®« سلسلة املطاعم 
الدولية السندويشات، عن تبرعها 
مببلغ 5 آالف دينار لدعم جهود 
إغاثة منكوبــــي الفيضانات في 
باكســــتان. ويهدف هذا التبرع 
الذي مت تقدميه من خالل »الهيئة 
اخليرية اإلسالمية العاملية« الى 
دعم منكوبي الفيضانات املدرة 
التي اجتاحت باكستان الشهر 
الفائــــت، وتأتي هــــذه املبادرة 
في إطار الرســــالة التي تلتزم 
بهــــا »صب واي« جتاه املجتمع 

واملســــاهمة في الشؤون الدولية. وأعرب رئيس مجلس إدارة ووكيل 
تطوير »صب واي®« في الكويت عبدالرحمن املطيري، عن أسفه للكارثة 
التي أملت باإلخوة في باكستان، آمال ان يساهم تبرع الشركة مع باقي 
التبرعات في مساعدة املتضررين، ودعا اجلميع الى تقدمي التبرعات 
كل بحسب قدرته من أجل املساعدة في تخفيف معاناة األهالي والسكان 
في املناطق املتضررة، مشــــيرا الى ان هذه اخلطوة تأتي انسجاما مع 

رسالة الشركة في مد يد العون للمحتاجني واملنكوبني.
يذكر ان الفيضانات الناجمة عن األمطار املوســــمية السنوية في 
باكستان أدت الى مقتل أكثر من 1500 شخص وتشريد مئات اآلالف من 
بيوتهم، كما جرفت مياه الفيضانات ماليني الهكتارات من احملاصيل، 
وغمرت قرى بأكملها ودمرت العديد من الطرق واجلســــور، وتفشت 
األمراض واألوبئة بني ضحايا الفيضان، فيما ترزح املناطق في جنوب 
البالد حتت خطر انهيار السدود األمر الذي سيفاقم حجم الكارثة إذا 
ما حصل. وتعد مطاعم »صب واي« التي متتلك أكثر من 33.300 ألف 
فرع في 92 دولة حول العالم، مبا فيها الشرق األوسط، أكبر سلسلة 
مطاعم لسندويشــــات »صب مارين« في العالم، وتأسســــت سلسلة 
»صب واي®« التي تتخذ من مليفورد في كنيكتيكت بالواليات املتحدة 
األميركيــــة مقرا لها، على يد فريــــد ديلوكا ود.بيتر باك في عام 1965 
وجسدت هذه الشــــراكة املستمرة الى يومنا هذا بداية مسيرة مميزة 

مكنت آالف األفراد من تأسيس أعمالهم اخلاصة والنجاح فيها.

مطاعم »صب واي®«

سعد الناهض يتسلم شيك التبرع من سامي الرشيد

عبدالرحمن املطيري

»نفط الكويت« تتبرع لصالح باكستان بمبلغ 280 ألف دوالر
أعلنت شــــركة نفط الكويت عن تبرعها مببلغ 
280 ألف دوالر لصالح املنكوبني في باكستان عبر 
جمعية الهالل األحمر وذلك تأكيدا للدور االجتماعي 
للشــــركة مبفهومه الذي يشمل مساعدة الشعوب 

املتضررة من الكوارث.
وقال رئيس مجلــــس اإلدارة والعضو املنتدب 
في شركة نفط الكويت سامي الرشيد في تصريح 
صحافي عقب تسليم التبرع ألمني الصندوق الفخري 
في جمعية الهالل األحمر سعد الناهض ان التبرع 
لصالح باكستان يأتي لدعم جهود اإلغاثة، مشيرا 
الى خبرة اجلمعية في ايصال املساعدات االغاثية 

الى املنكوبني في باكستان.

وأعرب عن أمله ان يساهم التبرع في تخفيف 
معاناة املتضررين مــــن الفيضانات الكبيرة التي 
تسببت في دمار وخراب الكثير من املساكن واملرافق 

وخلفت اآلالف من املشردين واملفقودين.
وذكر ان شركة نفط الكويت حترص على املشاركة 
ضمن اجلهود الرسمية التي تتوجه إلغاثة باكستان 
مما يرسخ الصورة املشرقة للكويت وعطاء شعبها، 
مشيرا الى ان التبرع ساهم به الشركة واملوظفون 
اميانا منهم بالوقوف مع الشــــعب الباكستاني في 
محنته. وقال الرشيد ان التبرع ملصلحة املتضررين 
يعكس اهتمام الكويت في دعم جهود اغاثة وإيواء 
املنكوبني والتخفيــــف من معاناة ضحايا الكوارث 

على مستوى العالم.
من جانبه، عبر أمني الصندوق الفخري في جمعية 
الهالل األحمر سعد الناهض عن بالغ شكره للقائمني 
على الشــــركة وموظفيها لتبرعهم إلغاثة الشعب 
الباكستاني. وقال ان تبرع الشركة وموظفيها يأتي 
مساهمة في دعم اجلهود االنسانية املبذولة للتخفيف 
من معاناة املنكوبني في باكســــتان، مثمنا احلس 
اإلنســــاني لديهم في املساعدة وحرصهم على دعم 

جهود اجلمعية اليصال التبرعات باسم الكويت.
وأضاف ان أهــــل الكويت جبلــــوا على اخلير 
واملســــاعدات ولهم اسهامات كبيرة في عمل اخلير 

والبر به أينما كان وفي كل مكان.


