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مشاركة أكثر من 450 متطوعاً هذا العام في برنامج »نعين ونعاون«

»Ooredoo« تستهل الشهر الكرمي بيوم مفتوح ألعضاء برنامجها التطوعي

استهلت Ooredoo الكويت 
برنامجهــا التطوعــي بيــوم 
فــي  للمشــاركني  مفتــوح 
برنامجهــا التطوعــي »نعني 
ونعــاون« الذي يتــم إطالقه 
للعــام الرابع علــى التوالي، 
وذلــك فــي فنــدق ماريوت. 
وتخلل اليوم املفتوح عرضا 
تعريفيا بالبرنامج للمشاركني 
اجلدد وشــرح خلطــة العمل 
وجدول األنشطة لهذا العام، 
والذي يشــارك فيه أكثر من 

45٠ متطوعا.
إدارة  وأشــاد مديــر أول 

البرنامج التطوعي، وأضاف: 
»أرحــب باإلخــوة واألخوات 
املشــاركني اجلدد، وكلي ثقة 
أنهم سيستمتعون بالعمل مع 
فريق نعني ونعاون التطوعي 
هــذا العام، كما أرحب بجميع 
املشاركني اآلخرين الذين اعتدنا 

فــي  املؤسســي  االتصــال 
Ooredoo الكويت مجبل األيوب 
بجهود املتطوعني املشــاركني 
فــي البرنامــج، مؤكــدا أنهم 
يجســدون قيم العطــاء التي 
ميثلها شــهر رمضان الكرمي 
والذي يتزامن مع انطالق أعمال 

غيــر   Spread the Passion
الشــريك لبرنامج  الربحيــة 
نعني ونعاون، أن برنامج هذا 
العام سيكون حافال باألنشطة 
التطوعية والبرامج التدريبية 
الهادفة لتطوير املهارات وصقل 
لــدى الشــباب في  املواهــب 
مختلف املجاالت، كما شكرت 
Ooredoo على استمرارها بدعم 
الشــباب واحتضان مواهبهم 

وشغفهم للعطاء.
تخلل اليوم املفتوح عرضا 
تعريفيا من تقدمي قادة برنامج 
نعني ونعاون التطوعي، حيث 

التصوير ســواء عــن طريق 
الكاميرات االحترافية أو أجهزة 
الهاتف الذكي. وتعتزم الشركة 
إقامة العديد من الدورات حول 
مختلف املواضيــع التي تهم 
الشــباب وتســاعد في تنمية 
مهاراتهــم وصقــل مواهبهم، 
لتوفير بذلــك منصة لتبادل 
بــني  واألفــكار  اخلبــرات 

املتطوعني.
هــذا، وشــارك متطوعــو 
برنامــج »نعــني ونعــاون« 
بتنظيــم وإقامة أكثر من ١٢٠ 
نشاطا منذ انطالق البرنامج 

على وجودهم معنا منذ انطالق 
البرنامج قبل أربع ســنوات. 
لالســتمرار،  دافعنــا  أنتــم 
وشــغفكم للعطاء هو ســبب 

استمرار هذا البرنامج«.
بدورهــا، أكــدت د.فاطمة 
املوســوي، مؤســس منظمة 

حتــدث كل من صبــا بدوي، 
نورة اجلزاف، نوف العنزي، 
بدر العربيد، وفاء شــويطر، 
هاجر العيدان وعنود العلي عن 
جتاربهم في التطوع مع برنامج 
نعني ونعاون منذ انطالقته.

كما أقامت Ooredoo دورة 
خاصة ملتطوعي البرنامج عن 
التصوير االحترافي من تقدمي 
فريــق التواصــل االجتماعي 
في الشركة، تناولت فيها أهم 
التصوير االحترافي  أساليب 
واإلضاءة وحتريــر الصور، 
إلــى أساســيات  باإلضافــة 

قبل 4 ســنوات، مبــا في ذلك 
توزيــع وجبــات اإلفطار من 
خالل خيمــة إفطــار الصائم 
التــي تشــيدها الشــركة كل 
عــام أمــام مقرها الرئيســي 
في مدينة الكويت، باإلضافة 
إلى قافلة اخليــر التي توزع 
الوجبات في مناطق الكويت 
التــي يقطنها عــدد كبير من 
العمالة ومن األسر املتعففة، 
كذلــك زيــارات دور الرعاية 
ودور األيتام وأجنحة األطفال 
في املستشفيات وغيرها من 

األنشطة على مدار العام.

Ooredoo دورة التصوير الفوتوغرافي  املقامة للمتطوعني في لقطة تذكارية لفريق Ooredoo التطوعي

أحد قادة الفريق التطوعي مجبل األيوبمجبل األيوب خالل اللقاء التنويري للمتطوعني

غالف صرخة

»صرخة« مايو اجلديدة في األسواق.. مواضيع أسرية شيقة

صدر العدد اجلديد من مجلة »صرخة صامتة« لشهر 
مايــو 2018، والتي حفلت بالعديد مــن املواضيع املهمة 
لكل أفراد األســرة ومنها: االحتفال ببدء فعاليات اليوم 
العاملي للتوحد الذي يصادف 4 ابريل من كل عام، والذي 
تضمن حفل افتتاح مبنى مركز الكويت التعاوني للتوحد 
والتأهيل املهني ورعاية الشباب في باب »احتفل معهم«، 
وحفل تكرمي الفائزين مبســابقة شريفة الصبيح حلفظ 
القرآن الكرمي السادسة لفئة التوحد، في باب )فعاليات(، 
وانطالق الســوق اخليري ضمن فعاليات اليوم العاملي 
للتوحد حتت عنوان »دكان احملبة« الذي يعود ريعه ألطفال 
التوحــد، أما في مجال الصحة فنقرأ عن مقالة هامة جدا 
وهي متالزمة »فراجيل اكس« التي تعتبر من أهم وأكثر 

مســببات اإلعاقات التطورية والتعليمية في أنحاء العالم 
وكل ذلك في باب »فهم نفسي«، وفي باب »قضايا طبية« 
نتحدث عن خطر استخدام العقاقير ملرض خلل االنتباه 
والنشاط املفرط وما يسببه من مشكالت سلوكية لألطفال، 
ومع اقتراب فصل الصيــف واإلجازات فالبد من تقدمي 
عدة نصائح ومعلومات هامة آلباء وأمهات أطفال التوحد 
خالل هذه الفترة، وكل ذلــك في باب »من أجل طفلك«، 
ومن املواضيع العلمية والطبية ملرضى السرطان وموضوع 
»عالج السرطان بالڤيروسات« في باب »شرح علمي«، أما 
في باب »صحتك« ومعلومة هامة فنســتلخص فيها ملاذا 
عليك أن تضع البصل على قدميك قبل النوم؟ وفي باب 
»هل تعلم« وخطورة زجاجات البالستيك على البيئة وعلى 

الصحة العامة، أما للحديث عن اإليجابية والســعادة في 
احلياة، في باب »لتكن أيامك أحلى« وتعرف على خمسة 
أشــياء فيمكنك القيام بها لوضع حد نهائي لعالقتك مع 
اإلجهاد، وفي باب »األخبار املنوعة« وإنســانية غير في 
احتضان ورعاية طفل يتيم، وبادرة اكتشاف أسباب فرط 
احلساســية ومتالزمة x التي تعتبر احد األسباب األكثر 
شيوعا لإلصابة بالتوحد والتخلف العقلي، وهذا في باب 
»اكتشــافات علمية« وال تخلو صرخــة من اللقاءات مع 
أصحاب اإلرادة والتحدي وأصحاب املواهب واملشاريع 
كالعادة واالختراعــات والفنانني، وهذا غيض من فيض 
فاملجلة حتوي العديد من املواضيع االجتماعية والثقافية 

والتربوية الشيقة للقارئ.

انتقل من أبوظبي للكويت وعاد للعمل مع »إنتركونتيننتال«

»رافي طوريكيان« مساعدًا ملدير عام
 كراون بالزا وهوليداي إن الكويت الثريا سيتي

أعلن فندق كراون بالزا وهوليداي إن الكويت 
الثريا سيتي عن تعيني رافي طوريكيان كمساعد 
مدير عام تنفيذي. سيكون رافي مسؤوال عن 
عمليات الفندق اليومية لضمان كفاءة اخلدمات 
واجلــودة والرضا لدى النزالء، باإلضافة إلى 
املشاركة في تخطيط وتطوير وتنفيذ خطط 

زيادة املردودات بقيادة كافة األقسام. 
وفي تعليق له، قال أنطوان فلوطي، املدير 
اإلقليمي ملجموعة فنــادق إنتركونتيننتال 
العاملية: »إنه شرف حقيقي أن ينضم رافي 
لفريــق فنــدق كــراون بالزا وهوليــداي إن 
الكويت، أنا أؤمن بشــدة بفريق يصنع من 
إقامة الضيف جتربة ال تنسى، لذا أتطلع إلى 
العمل بجانب رافي ذي اخلبرة الواسعة في 

مجال الضيافة«.
ويتمتع رافي بخبــرة طويلة في اإلدارة 
الفندقية حيث التحق مبجموعة IHG ســنة 
٢٠٠١ في فنــدق إنتركونتيننتال لو فاندوم 
ببيروت ملدة ٨ سنوات، تقلد خالل هذه الفترة 
مناصــب عــدة وحتى مديــر إدارة املبيعات 

والتسويق.
وفي ٢٠٠9 انتقل رافي إلى أبوظبي كمدير 
إدارة املبيعات والتسويق لفندقي كراون بالزا 
وســتاى بريدج سويتس، وقام ترقيتة الى 
املدير اإلقليمي للمبيعات والتسويق في دبي. 
وفي ٢٠١3 انتقل رافي الى فنادق ومنتجعات 
روتانا كمدير إقليمي للمبيعات مسؤول عن 
١7 فندقا ملدة عامني ثم إلى منصب مدير إدارة 
عمليات الفندق في شركة أبوظبي الوطنية 
للفنادق. انتقل رافي الى فندق كراون بالزا 

وهوليداي إن الكويت الثريا سيتي اعتبارا 
من ٢9 أبريل املاضي. وتأتي هذه اخلطوة في 
تعزيــز املكانة التي يحظى بها الفندق نظرا 
للخبرة الطويلة التــي يتمتع بها في مجال 
إدارة الفنادق، ويتطلع رافي من خالل مهمته 
اجلديدة في الكويت للحفاظ على املستوى 
الرفيــع الذي يتميز بــه الفندقني من جميع 
النواحــي والتركيز على التطوير املســتمر 

للخدمات.

رافي طوريكيان

سحوبات أسبوعية على تذاكر سفر للعديد من الوجهات األوروبية

هوليداي إن الساملية: جتربة مميزة خالل رمضان الفضيل

يســتقبل فندق هوليداي 
الســاملية   - الكويــت  إن 
الشــهر الفضيل بالعديد من 
املميزة والباقات  التجهيزات 
الرائعة التي ستتيح لضيوفه 
التمتــع بتجربــة رمضانية 
فريدة برفقة األهل واألصدقاء 
والتمتــع بأجمل األمســيات 

الرمضانية.
وقد أعلن الفندق باالشتراك 
مع بنك الكويت الدولي كشريك 
استراتيجي وبرعاية كل من 
 KLM شركة الطيران الهولندية
وشــركة بيضون عن افتتاح 
خيمته الرمضانية أســاطير 
املتميزة بديكوراتها الساحرة 
والتي جتمع بني عراقة املاضي 
وجمال احلاضر، كما أنها تتيح 

للضيــوف التمتع ببوفيهات 
إفطار وسحور غنية وأركان 
الطهو احلي بإشراف طاقم من 
أمهر طهاة الفندق في أجواء 
رمضانية استثنائية وميكن 
للضيوف أيضا االســتمتاع 
مبجموعة واسعة من نكهات 
الشيشة بينما هم يستمعون 
إلى أنغــام عزف املوســيقى 
الشــرقية احلي، إلــى جانب 
ذلك يوفر الفندق قوائم طعام 
وسحور غنية في كل مطاعمه 
الســبعة حرصــا على تقدمي 
جتربة رمضانية ال تنسى لكل 
رواد الفندق، كما أعلن الفندق 
إضافة إلى كل ما سبق بإقامة 
سحب رمضاني أسبوعي على 
العديد من الوجهات األوروبية 

 KLM املميــزة تقدمــة طيران
إنتركونتيننتــال  وفنــادق 
العامليــة بحيــث ســيتمكن 
الضيوف من دخول السحب 
عنــد زيــارة أي مــن مطاعم 
الفندق واخليمة الرمضانية. 
ويقدم الفندق عروضا حصرية 
للغبقات في قاعــات الفندق 
الفاخرة الستقبال مناسبات 
اإلفطار والغبقات للمجموعات 
والشــركات وتشــمل قوائم 
طعام متنوعة أعدت خصيصا 
لتتناســب مع نكهة الشــهر 
الفضيل، باإلضافــة لتوفير 
الطلبــات اخلارجية  خدمــة 
العديــد مــن  والتــي تضــم 
اخليارات الشــهية والتي مت 
انتقاؤها بعناية من مطاعمنا 

الستة الشــهيرة مع إمكانية 
تصميــم قائمة طعام خاصة 
حســب رغبتكــم، إلى جانب 
الطعــم الرائع فإنه يقدم لكم 
أرقــى التجهيــزات الفندقية 
وينتظركم بالفندق فريق عمل 
متفان وحريص على االهتمام 
بأدق التفاصيل آخذين بعني 
االعتبار توفير أعلى معايير 
اخلدمة الراقية لضمان رضاء 
ضيوفكــم وإهدائكــم جتربة 

رمضانية استثنائية.
للراغبني بتجربة استرخاء 
مثاليــة يقدم الفنــدق خالل 
الشــهر الفضيل باقة خاصة 
علــى الغــرف والتــي تتميز 
مميــزة  غرفــة  بتوفيرهــا 
لشخصني مع وجبتي السحور 

واإلفطار باإلضافة إلى العديد 
من املزايا احلصرية بأسعار 
تنافســية، كمــا أن عــروض 
الشهر الفضيل متتد وصوال 
إلى نادي ايدج الصحي بحيث 
يقدم النادي اشتراكا مجانيا 
في شهر رمضان املبارك لكل 
املشــتركني اجلدد إلى جانب 
العديــد مــن املزايــا القيمة. 
ويتميز هوليداي إن الكويت 
- الســاملية مبوقعــه املميز 
وإطاللته الساحرة على مياه 
اخلليج العربي، حيث يقع في 
قلب مدينة تنتعش فيها املراكز 
واألسواق التجارية فيما يبعد 
5 دقائق عن أضخم املجمعات 
التجارية ومسافة ٢5 دقيقة 

عن مطار الكويت الدولي.


