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أسر الشهداء في  »األبراج«

لقطة للذكرى

مشاركة من أسرة »كراون بالزا« و»هوليداي إن« تدخل الفرحة الى قلوب األطفال

فريق »كراون بالزا« و»هوليداي إن« في ضيافة »بيت عبداهلل«

»األبراج« تستقبل أسر الشهداء في شاي الضحى

أطفال »بيت عبداهلل« يستمتعون بزيارة ضيوفهم من »كراون بالزا« و»هوليداي إن«

أنشطة أسر الشهداء انطلقت من أبراج الكويت

استهل مكتب الشهيد أنشطته الربيعية لهذا العام 
بدعوة أسر الش���هداء لشاي الضحى بأبراج الكويت، 
حيث اتسم النشاط بالطابع االجتماعي األسري الذي 
حضره العديد من ذوي الش���هداء بحضور مدير عام 

مكتب الشهيد فاطمة األمير.
وقام فريق قسم األنشطة بعرض البرامج واألنشطة 
التي سيشارك بها مكتب الشهيد في االحتفاالت الوطنية 
وبرامج األنش���طة الربيعية التي أعدها املكتب، وقد 
روعي في اختيار األنشطة تناسبها مع جميع الفئات 
العمرية حيث انها حتتوي على برامج ثقافية واجتماعية 

ورياضية وترفيهية ودورات نظرية وعملية.
وأشادت األس���ر بهذا اللقاء الذي من خالله التقوا 
باملدير العام ودارت خالله األحاديث اخلاصة بهم وعن 
الرعاي���ة التي يقدمها املكتب وكذلك عن البرامج التي 
سيشارك بها املكتب في االحتفاالت الوطنية وبرامج 

أنشطة األسر في العطلة الربيعية.

فنادق ماريوت تستقبل األعياد الوطنية بعروض مميزة

»كراون بالزا« و»هوليداي إن« يرسمان
 الفرحة على وجوه أطفال بيت عبداهلل

يس���تعد فندق جي دبليو 
ماريوت وكروت يارد ماريوت 
الكويت إلطالق عروض متميزة 
متاشيا مع عيد االستقالل ال�50 
وعيد التحرير ال� 20 طوال شهر 
فبراير اجلاري حيث بإمكان 
جميع الضيوف االس���تمتاع 
بخصم 20% على مطعم تراس 
غريل والبراسري وإلفورنو 
اإليطالي وأالتريوم وخصم %50 
يومي 25 و26 فبراير. إضافة 
إلى ذلك سيحظى األطفال دون 
سن 6 سنوات بوجبات مجانية 
بينما سيستفيد األطفال من 
سن 6 – 12 بخصم 50% وركن 
املأكوالت الكويتي الذي سيضم 
مطبق زبيدي وجريش ويريش 
وقوزي على الطريقة الكويتية 
وبرياني دجاج وحلم وربيان 
باإلضافة إلى متشبوس الدجاج 

واللحم وسمك الهامور. 
وتقدم املطاعم قوائم الطعام 
املمي���زة وبوفيه���ا مفتوحا 
متنوعا يضم مهرجان املأكوالت 
البحرية ومجموعة من أشهر 
العاملية وس���يكون  األطباق 
الس���عر اخلاص خ���الل هذه 

لفتة إنسانية قام بها موظفو 
ب���الزا« و»هوليداي  »ك���راون 
إن« الس���املية بزيارتهم أطفال 
بي���ت عبداهلل الذي���ن يعانون 
من أمراض مس���تعصية تهدد 
حياتهم ويتلقون العالج الطبي 
الشامل في مشفى البنك الوطني 

لألطفال.
حيث نظمت ادارة التسويق 
والعالق���ات العامة في »كراون 
ب���الزا« و»هولي���داي إن« هذه 
الزيارة بالتعاون مع اجلمعية 
الكويتية لرعاي���ة األطفال في 
املستشفيات )KACCH( والتي 
لعبت دورا مهما في تنس���يق 
الزي���ارة وتنظيم األنش���طة، 
حيث قام املوظفون مبواس���اة 
األطف���ال الذين يتلقون العالج 
في املشفى من خالل أداء بعض 
األلعاب اخلفيفة بصحبة األغاني 
املوسيقية احملببة التي أدخلت 
البهجة والفرح في قلوب األطفال 
ونف���وس أهاليهم وخففت من 
آالمهم، تخللها بعض احلركات 
واملسابقات الترفيهية مع توزيع 
هدايا عيني���ة جلميع األطفال 

العطالت ابتداء من 7.5 دنانير 
للشخص.

وفي ه���ذا الصدد قال مدير 
إدارة املطاع���م زي���اد وطفي: 
بالنيابة عن جميع  »يسعدني 
العاملني هنا أن أتقدم بالتهنئة 

تخلله���ا وجبة صحي���ة قدمت 
للجميع، والهدف من هذه الزيارة 
الفرح والبهجة على  هو إدخال 
قلوب األطفال مع رفع معنويات 
األهالي ومؤازرتهم في محنتهم 
ألن األمر يخص أعز الناس على 

قلبهم.
واجلدي���ر بالذك���ر ان فكرة 

اخلالص���ة مبناس���بة عيدي 
االس���تقالل والتحرير ومرور 
5 س���نوات على تولي صاحب 
الس���مو األمير الشيخ صباح 
األحمد سدة احلكم. تأتي هذه 
العروض ضمن سعينا املستمر 

انش���اء بيت عبداهلل جاءت من 
ش���جاعة طفل اس���مه عبداهلل 
فشل العالج الطبي في مداواته 
من مرض السرطان فتوفي بني 
ذراعي والدته قبل أس���ابيع من 
عيده اخلامس، وتخليدا لذكراه 
أطلق على تكية األطفال اس���م 
»بيت عبداهلل« وفي نهاية اللقاء 

في تقدمي جتربة تناول طعام 
ممتعة جلميع ضيوفنا. فنحن 
نتطلع إلى استقبال ضيوفنا 
الفندق ونأمل ان يحظوا  في 
بتجرب���ة فريدة لالس���تمتاع 

بجميع عروضنا«.

عب���ر موظفو »ك���راون بالزا« 
و»هوليداي إن« عن سعادتهم 
التي  بهذه املشاركة اإلنسانية 
تعد واجبا على كل إنسان تعطي 
إحساسا باملسؤولية االجتماعية 
والسعي لرسم البسمة والفرحة 
على وجوه األطفال ألنهم أعز 

الناس.


