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مشاركة أسرية

جانب من عملية التبرع

التبرع بالدم واجب على اجلميع

Ooredoo جانب من حفل القريش في

لقطة جماعية ألعضاء اللجنة االجتماعية وموظفي النادي

Ooredoo لقطة تذكارية في حفل قريش

كعادتها السنوية وبهدف إحياء التراث الكويتي األصيل

Ooredoo تستقبل رمضان املبارك مبائدة »القريش«

»طفل املستقبل« تعلن عن انطالق مهرجان
لعبة »السيارة الرميوت« في جميع األفرع

الثريا سيتي كويت تنظم حملة للتبرع بالدم

»املصارف« أحيت ليلة القريش

أقامت أسرة نادي مصارف الكويت 
حفل القريش ملوظفي النادي وأعضاء 
اللجنة االجتماعي���ة في مقر النادي 

باجلابرية.
وقال املدير العام عباس البلوشي: 
ان يوم قريش عادة سنوية يحييها 

نادي املصارف جلميع أعضاء اللجان 
والعاملني في النادي مبناسبة قدوم 
شهر رمضان الكرمي، ومناسبة للقاء 
والتقارب خارج نطاق العمل ومبا يزيد 

من الروابط بني أبناء املصارف.
كما يس���ر نادي مصارف الكويت 

ان يتق���دم اليك���م بأطي���ب التهاني 
املناس���بة أعادها  والتبريكات بهذه 
اهلل تعالى عل���ى وطننا واملواطنني 
باليمن واخلير والبركات وأدام علينا 
نعمة األمن والطمأنينة في ظل قيادتنا 

احلكيمة.

استقباال لشهر رمضان 
 Ooredoo أقام���ت املب���ارك، 
الكوي���ت، إحدى ش���ركات 
العاملية   Ooredoo مجموعة
لالتص���االت، مائدة قريش 
ضمت جميع موظفيها، وذلك 
يوم األحد املوافق 5 يونيو في 
مقر الشركة الرئيسي بشارع 

السور. 
 Ooredoo وحت���رص 
القريش  على تنظيم مائدة 
الرمضانية س���نويا إحياء 
للموروث الشعبي والتقاليد 
الكويتي���ة األصيلة، حيث 
يشارك جميع املوظفني في 
هذه املناسبة لتبادل التهاني 
بحلول الشهر الفضيل، وكذلك 
تناول وجبة الطعام قبل بداية 
الصوم. وقد جرت العادة في 
املجتمع الكويتي أن تقام مائدة 
القريش في أواخر أيام شهر 
شعبان استعدادا لبدء صيام 

شهر رمضان املبارك.

اط���ار حرصها على  في 
تق���دمي منتج���ات س���باقة 
وتوفير األفضل واألحدث، 
التسويق في  صرح منسق 
الش���ركة جاسم القالف بأن 
الشركة حترص على تقدمي 
كل ما هو جديد ومناس���ب 
لألطف���ال من خ���الل تقدمي 
عروض خاصة مميزة جلميع 
املناسبات الستقطاب الكثير 
من العائالت وتقدمي منتجات 
وخدمات س���باقة في سوق 
الترفية الذي اليزال الرغبة 

األولى لدى أفراد العائلة.
وأش���ار الق���الف الى أن 
شركة طفل املستقبل تبحث 
دائما ع���ن األحدث واألرقى 
لزبائنها الكرام، وان معدالت 
األداء ظه���رت لتؤك���د أنها 
الش���ركة الرائدة األولى في 
مجال صاالت الترفية العائلي 

اآلمن في الكويت.

نظم فن���دق كراون بالزا 
وفندق هوليداي إن الكويت 
الثريا سيتي حملة للتبرع 
بالدم بالتعاون مع بنك الدم 
املركزي، شارك فيها جميع 
املوظفني من مختلف االقسام 
وفي مقدمتهم إدارة الفندقني 
وذلك حرصا على املشاركة 
في جميع األعمال التطوعية 
واإلنس���انية لتنمي���ة روح 
البذل والعطاء بني املوظفني 
فضال عن املساهمة في العمل 
اخليري إلنقاذ حياة املواطنني 
واملقيمني على أرض الكويت 

احلبيبة.
كما صادف أن تكون احلملة 
ف���ي أول يوم عمل رس���مي 
للمدي���ر اإلقليمي ملجموعة 
إنتركونتيننتال في  فنادق 
الكويت أنط���وان فلوطي، 
الذي كان من اول املتبرعني 
في احلملة، وقال فلوطي:»ان 
هذا احلدث يعتبر جزءا من 
واجبنا جتاه املجتمع وجزءا 
من مسؤوليتنا االجتماعية 
التي تهدف دائما الى خدمة 
املجتمع ودعم العمل التطوعي 
سواء كان تبرعا بالدم أو أي 
نشاط إنس���اني آخر وإننا 
ف���ي غاية الفخ���ر بأن نرى 
هذا العدد من املشاركني من 
موظفينا في هذه احلملة التي 
نطمح في مواصلة تنظيمها 
بصفة شبه دورية رغبة منا 
في تقدمي الدعم ملؤسس���ات 

وتس���تمر Ooredoo في 
س���عيها نحو تعزيز روح 
الفري���ق الواح���د واألجواء 
العائلية من خ���الل العديد 
التي تقوم  الفعالي���ات  من 

كما أكد ان ش���ركة طفل 
املستقبل »فيوتشر كيد« تعلن 
عن كامل استعدادها الستقبال 
زوراها ومرتديها من جميع 

املجتمع وإسهاما في خدمة 
أبناء الوطن الذين يحتاجون 
املساعدة في هذا الشأن وهو 
ما يتوافق مع ثوابت سياسة 

بتنظيمها بشكل دوري في 
مختلف املناسبات خصوصا 
تلك التي تس���هم في إحياء 
التراث والعادات والتقاليد 

الكويتية األصيلة.

الفئات العمرية وتتضمن هذه 
االستعدادات مهرجان لعبة 
السيارة الرميوت متوافرة 

لدى جميع افرع الشركة.

فنادق إنتركونتيننتال التي 
حتث على التعاون والتآزر 

والتآلف وفعل اخلير«.
من جانب���ه عبر الفريق 
الطب���ي عن امتنان���ه لهذه 
اخلطوة التي قام بها فندق 
كراون بالزا وفندق هوليداي 
الثريا س���يتي،  الكويت  إن 
علما بأنها ليست أول حملة 
للفندق���ني، اذ نظما س���ابقا 
بالتعاون مع بنك الدم املركزي 
العدي���د من حمالت التبرع، 
فضال عن فرحه مبش���اركة 
التي  اجلميع وروح العطاء 
سادت اجلو والتنظيم من قبل 
التسويق والعالقات  فريق 
العامة الذي ساهم في تسهيل 

عملهم وجناح احلملة.

أشهى إفطار وسحور مع وجبة رمضان من ماكدونالدز

مركز سلطان يحتفل بالقريش مع املسنني

مبناس����بة حلول شهر 
رمضان، تعود وجبة رمضان 
من ماكدونالدز الكويت والتي 
القت روجا كبيرا في العام 
املاضي، لتقدم للزبائن جتربة 
رمضانية مميزة وشهية من 
ماكدونالدز لوجبتي اإلفطار 

والسحور.
الوجب����ة  وتتضم����ن 
الرمضانية أيا من الوجبات 
القيم����ة من ماكدونالدز مع 
خم����س حبات م����ن التمر 
وسلطة جانبية ومشروب 
ألذ طريقة  اللنب، وأخي����را 
الوجب����ة  الختت����ام ه����ذه 
املتكاملة مع اختيار ما بني 
االيس كرمي صنداي او آبل 
باي فطيرة التفاح أو فطيرة 
الكاسترد والفراولة، وسيتم 
تقدمي وجبة رمضان في كافة 
مطاعم ماكدونالدز في أرجاء 
الكويت طيلة شهر رمضان 
وبقيمة رائعة تبدأ من 2.150 

د.ك.
وفي هذا الس����ياق، قال 
إدارة  شريف قطري، مدير 
التسويق لدى ماكدونالدز 
الكوي����ت: »لقد القت وجبة 
رمضان جناح����ا كبيرا في 
العام املاضي، لذلك كان من 
الطبيع����ي لنا ان نعود بها 

كج���زء من اس���تعداداته 
لشهر رمضان املبارك وانطالقا 
من التزامه املس���تمر خلدمة 
املجتمع، أقام مركز س���لطان 
حفل قريش للمقيمني في دار 
العادة  املسنني احتفاال بهذه 
الكويتية العريقة التي التزال 
حية الى يومنا هذا حيث ترمز 
ال���ى آخر مأدب���ة طعام قبل 
البدء بصيام ش���هر رمضان 
يجتمع فيها أفراد العائلة في 
الرحمة واملودة  جو تسوده 
واملشاركة. وقد سعى مركز 
سلطان ألن يقوم بإحياء هذه 
العادة القدمية مع املس���نني 
أمل مش���اركتهم بهجة  على 
هذه املناسبة وليتمنى دوام 

الصحة والعافية لهم.
وقد مت تنظي���م برنامج 
ترفيهي متكامل خالل الزيارة 
التنورة  اشتمل على عرض 
من التراث املصري، مسابقات 
وجوائز باإلضافة الى املوسيقى 
من الت���راث الكويت���ي التي 
أضافت جوا مميزا على احلفل. 
وفي نهاية احلفل، اس���تمتع 
احلضور مبأدبة القريش التي 
مت حتضيرها خصوصا لهذه 

املناسبة.
وفي معرض تعليقها على 
املب���ادرة، حتدثت ليزا  هذه 
الغريب مديرة التسويق في 
مركز سلطان قائلة: »يتميز 
مركز سلطان ببرنامجه الرائد 
في املسؤولية االجتماعية الذي 
نس���عى من خالله الحتواء 
جميع فئات وشرائح املجتمع 
عل���ى اختالفها. لقد أردنا أن 
نحتفل بحلول شهر رمضان 
املبارك من خالل إحياء التقاليد 
الكويتية مع املسنني وإظهار 
احترامن���ا وتقديرنا ألولئك 
الذين ساهموا بشكل كبير في 
املجتم���ع. وأضافت الغريب: 
»لقد كانت هذه الزيارة جتربة 

مجددا هذا العام مع حلول 
الشهر الكرمي، فهدفنا دائما 
هو تقدمي خيارات مبتكرة في 
قائمة طعامنا توفر للزبائن 
اللذي����ذ مع أفضل  الطعام 
جودة منتج����ات وبأفضل 

قيمة«.

مجزية وغنية جلميع الذين 
ش���اركوا فيها«. ومن خالل 
هذه الفعاليات املتنوعة التي 
يقوم بها مركز سلطان، مازال 

الفضيل،  الشهر  وخالل 
ستقيم ماكدونالدز حلقات 
قراءة لقصص األطفال في 
مطاعمها، حيث سيتم قراءة 
قص����ص وحكاي����ات بحلة 
رمضانية خاصة مت تأليفها 

خصوصا ملاكدونالدز.

يؤكد على التزامه التام جتاه 
املجتمعات التي يتواجد فيها 
وحرصه على مراعاة جميع 
فئات املجتمع على اختالفها.


