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افتتاح مميز لـ »الوسيط للسياحة والسفر« في برج الجون »مول 360« يدعم بيت عبداهلل

حتت شعار »اجعل اعطاءك جزءا من حياتك« استضاف مول 
360، أحدث مراكز التسوق وأكثرها متيزا في الكويت، احلملة 
اخليرية للتبرع ملركز بيت عبداهلل وذلك في قاعة املعارض 
اخلاصة باملول ومبشاركة عدد من املؤسسات احمللية والعاملية 
الذين تبرعوا باألدوات واملعدات اخلاصة بتصميم وتركيب 
س���احة ألعاب وأنش���طة لألطفال املؤقتة في قاعة املعارض. 
ومن بني تلك األنش���طة تزيني جدار قاعة املعارض من خالل 
امللصقات امللونة، الرس���م على الوجوه، تزيني الكعك، رسم 
الصور في أجواء مفعمة باحلماس وحب العطاء على نغمات 

املوسيقى واإلضاءة التي أعدت خصيصا للمعرض. 
 وبه���ذه املناس���بة، قالت مديرة التس���ويق في مول 360 
كالوديا لوبوشينس���كا: »يعد مش���روع بيت عبداهلل معلما 
هام���ا ورمزا من رموز العمل التطوعي واملش���اريع اخليرية 
ف������ي الكويت. حيث يلعب دورا هاما على مس���توى الدولة 
ف����ي توفير خدمات الرعاية الصحية ملساعدة األطفال على 
تخفي���ف اآلالم والتحكم في األع���راض وتوفير مرافق تضم 
ألعابا ترفيهية وسكنية للراحة والطوارئ لالطفال املصابني 
بأمراض مستع���صية. ويلتزم مول 360 ببذل قصارى جهده 
لدعم مثل هذه امل���ش���اريع اخليرية كي تبلغ جميع أهدافها 

االجتماعية واإلنسانية«.
ويهدف النش���اط الذي اس���تمر على مدار 4 أيام إلى نشر 
الوعي بأهمية العطاء والتبرع في سبيل تأمني الرعاية الصحية 

والعالج الطبي لألطفال املصابني بأمراض مستعصية. 
وأضافت قائلة: »يواصل مول 360 استغالل مرافقه خلدمة 
املجتمع واملشاركة في تطويره والدعم املتواصل للمؤسسات 
االجتماعية واخليرية مثل اجلمعية الكويتية لرعاية األطفال 
في املستشفيات وغيرها من املنظمات واجلمعيات اإلنسانية 
مما يؤكد دوره كمؤسسة كويتية رائدة حترص على الوفاء 
مبسؤولياتها جتاه مختلف شرائح املجتمع الكويتي. كما شارك 
املول في دعم العديد من األنشطة التابعة للمؤسسات احلكومية 
وغي���ر الربحية باإلضافة إلى العديد من حمالت التوعية في 
مختلف املجاالت واحلمالت التعليمية والثقافية خللق املزيد 

من التواصل مع املجتمع الذي نعمل من خالله«.

نزار الصحاف متوسطا ساجني وسامي

لقطة تذكارية باملناسبة

موظفو »الوسيط خلدمات السياحة والسفر« في لقطة تذكارية

الرسم على الوجوه

شعار احلملة

كالوديا لوبوشينسكا تابعت حملة »اجعل عطاءك جزءا من حياتك«

مساهمة شبابية بدعم أنشطة بيت عبداهلل

الطلبة في لقطة تذكارية

موظفات »الوسيط«.. وابتسامة للكاميرا

.. وللصغار مساهمتهم طفل يضع ملصقه

جانب من زيارة املصنع

رجاء اليتيم وابنها يوسف صحاف علي

فهد أبوطفرة.. ولقطة للذكرى

ش���ركة  أقامت 
خلدمات  الوسيط 
الس���ياحة والسفر 
حف���ال مبناس���بة 
افتتاح مكتب اإلدارة 
ومقرها اجلديد في 
برج اجل���ون، وقد 
رحب مدير تطوير 
األعمال والعالقات 
العامة نزار الصحاف 
ومتنى  باحلضور 
للعاملني في الشركة 
والتوفيق  النجاح 
وان يعملوا بروح 
الواح���د  الفري���ق 
لتحقي���ق أفض���ل 
النتائج، ومت التقاط 
التذكارية  الصور 

باملناسبة.

أقامت رجاء اليتيم 
حفال مبناس���بة عيد 
ابنها يوس���ف  ميالد 
صحاف علي في حديقة 
منزل والدها حضره 
األهل واألصدقاء الذين 
شاركوا يوسف فرحته 
ومتنوا له حياة سعيدة 
حاف���ال  ومس���تقبال 
بالنجاح، بدوره وعد 
يوسف والدته بالتفوق 
في املدرسة واحلصول 
على أفضل النتائج، ألف 
مبروك وعقبال ال�100 

سنة يا يوسف.

احت��ف���ل م���حمد 
أبوطفرة وأسرته بابنهم 
فهد وقدموا له الهدايا 
اجلميل���ة واأللع���اب 
والتقط���وا له الصور 
التذكارية مبناس���بة 
عيد الفطر السعيد، كل 
عام وأنت بألف خير 
يا فهد وعقبال دخولك 

املدرسة.

اليتيم احتفلت بميالد يوسف

»KDD طلبة إدارة شؤون القرآن الكريم في »مصنع شركة

إدارة  ق����ام���ت 
الق���رآن  ش���ؤون 
ب���وزارة  الك���رمي 
األوقاف والشؤون 
اإلسالمية بتنظيم 
رحل���ة جماعي���ة 
حلق���ات  لطلب���ة 
الق���رآن  حتفي���ظ 
الكرمي ملصنع شركة 
» KDD« وذلك ضمن 
اقرأ  أنشطة أندية 
املقامة حتت شعار 
مهنتي ترسم غدي 
الطلبة  حيث اطلع 
على مراحل صناعة 
والعصائر  األلبان 

مبختلف أنواعها.

فهد أبوطفرة احتفل بالعيد


