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هدايا عيد الفطر.. منتجات مميزة من »معجزة الشفاء« نادي ضباط الحرس الوطني 

نظم حفاًل في عيد الفطر
التوجيه املعنوي  نظمت مديري���ة 
باحلرس الوطني في نادي ضباط احلرس 
الوطني بالفنيطيس حفال خاصا العضاء 
النادي وأس���رهم مبناسبة عيد الفطر 
السعيد وسط حضور كبير للمشاركة 

بهذه االحتفالية.
وق���د تخ���لل ال���حفل ال����عديد م����ن 
ال���برامج والف����قرات واملسابقات التي 
نالت استح��س���ان واعجاب املشاركني 
منه���ا ما هو خ���اص باألطفال واآلخر 
بالعائالت، فيما جاءت البرامج متنوعة 
بني الترفيهية والثقافية لزيادة املعلومات 

العامة.
وفي اخلت���ام قام���ت ادارة النادي 
بتوزي���ع اجلوائز والهدايا على أس���ر 
الضباط واألعضاء الذين ش���اركوا في 
احتفاالت نادي ضباط احلرس الوطني 

بعيد الفطر السعيد.
وقد تقدمت العائالت بالشكر والتقدير 
للفريق املشرف على تنظيم االحتفالية 
مش���يدين باجلهود التي تبذلها إدارة 
نادي ضباط احلرس الوطني في تقدمي 
أفضل مستوى من اخلدمات واالنشطة 

عاما تلو اآلخر.

»الكيماويات البترولية« أقامت حفلها السنوي بمناسبة عيد الفطر

أقامت شركة الكيماويات البترولية حفلها 
السنوي مبناسبة عيد الفطر السعيد في نادي 
بوبيان،، وفي بداية احلفل رحب رئيس فريق 
االتصال داود العميري باملوظفني مهنئا بالعيد 
ومش���يدا باجلهود التي بذلها املوظفون خالل 

العام.
وأكد ح���رص رئيس مجموع���ة االتصال 
واخلدم���ات عبدالهادي الهاج���ري على إقامة 
ه���ذه احلف���الت الس���نوية لتوفي���ر االجواء 
الترفيهية وتعزيز أواصر التواصل بني موظفي 

الشركة.
ومتنى العميري لهم قضاء أمسية جميلة 
وأطيب االمنيات مبناسبة عيد الفطر السعيد 
وتخلل احلفل مجموعة االنشطة واملسابقات 
الترفيهية وعروض للش���خصيات الكرتونية 
وفقرة الرسم على الوجوه وسحوبات على هدايا 

قيمة وامضى احلضور اوقات سعيدة.

موظفو »مركز سلطان« الجابرية 
في ضيافة دار األطفال ثاني أيام العيد

من منطلق برنامج »نحن نهتم« والذي يعتبر 
من أولويات مركز س���لطان للمساهمة في دعم 
املجتمع احمللي والتفاعل معه في شتى املناسبات. 
قام موظفو مركز سلطان فرع اجلابرية مبشاركة 
فرحة ثاني أيام عيد الفطر السعيد مع أبناء دار 
األطفال التابعة إلدارة احلضانة العائلية � وزارة 

الشؤون االجتماعية والعمل.

وقد تضمنت الزيارة توزيع الهدايا على األطفال 
الذين ملسوا الود والعطاء من قبل موظفي مركز 
سلطان مما رسم البسمة على وجوههم وأضفى 
السعادة والسرور على جميع احلضور مبناسبة 
العيد. كما عّبر موظفو مركز سلطان عن امتنانهم 
إلدارة دار األطفال والت���ي أتاحت لهم الفرصة 

لتبني هذه اخلطوة اإلنسانية.

عيد الفطر املبارك مناسبة سعيدة على املسلمني 
في مختلف ارجاء االرض، وهو احد االعياد املهمة في 
العالم االسالمي، ولتوفير جو الفرح والسعادة فيه 
جلميع شرائح املجتمع قامت شركة عسل معجزة الشفاء 
بتوزيع هدايا من منتجاتها املميزة على املصلني الذين 

ادوا صالة العيد في مسجد الدولة الكبير.
وبهذه املناس����بة اجلميلة، تق����دم املدير االقليمي 
لش����ركة عسل معجزة الشفاء محمد املجددي بأجمل 
التهاني الى شعب الكويت املعطاء والى جموع االمة 
العربية واالسالمية، مؤكدا ان عيد الفطر املبارك من 
ايام الفرح والسرور ونسماته تخيم على جميع افراد 
االسرة صغارا وكبارا، ففي هذا اليوم تسمو االرواح 
وتتصافى القلوب ونرى السعادة في كل مكان ويسود 

الود والتسامح وهذا هو مفهوم العيد احلقيقي.
وتابع املجددي قائال: حترص »معجزة الش����فاء« 
على مش����اركة ش����عب الكويت هذه الفرحة كل عام 

من خالل تنظيم احتفاالت تدخل البهجة والس����رور 
على املواطنني واملقيمني على حد سواء في هذا اليوم 
املبارك، الفتا الى ان فريقا من العاملني في الش����ركة 
حرص على التواجد مبكرا امام ابواب املسجد الكبير 
لتوزيع الهدايا على املصلني، مش����يرا الى ان الفرحة 
ارتسمت على وجوه املصلني بهذه املبادرة اجلميلة 

من معجزة الشفاء.
واضاف املجددي ان شركة عسل معجزة الشفاء 
حترص على التواجد الدائم في احملافل واملناسبات 
االجتماعية للمشاركة في االفراح والتهاني والتبريكات 
بهذه املناسبة الغالية على جميع املسلمني، وذلك انطالقا 
من اميانها بأهمية التكافل والتضامن االجتماعي في 
املناس����بات املتجددة واالعياد السنوية التي تعتبر 
احدى الفرص الثمينة الظهار اجلانب االنساني لدى 
املؤسسات الكبرى داخل املجتمعات من خالل القيام 

بأدوارها واسهاماتها اخليرية والتطوعية.

»معجزة الشفاء« عايدت املصلني في املسجد الكبير

فريق االتصاالت واخلدمات في لقطة تذكارية

هدايا لألطفال من »الكيماويات البترولية«

.. ومشاركة من األطفال في فقرات احلفل

مسابقات للحضور

متابعة من احلضور

داود العميري مرحبا باحلضور

الشخصيات الكارتونية أمتعت احلضور

لقطة تذكارية مبناسبة عيد الفطر السعيد في نادي ضباط احلرس الوطني

األطفال استمتعوا بفقرات العيد في حفل »الكيماويات البترولية«

هدايا من معجزة الشفاء في العيد للمصلني في املسجد الكبير

»معجزة الشفاء« شاركت اجلميع فرحة العيد


