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المالكي: نهدف لتعزيز وعي الموظفين بأهمية وفوائد التبرع بالدم

»االستثمارات الوطنية« نظمت حملة للتبرع بالدم

شــركة  حــرص  مــن  انطالقــا 
االســتثمارات الوطنية الدائم بالعمل 
علــى حتقيق مبــادرات املســؤولية 
االجتماعيــة التــي تتبناهــا كل عام، 
وتعبيــرا عن إميان الشــركة بأهمية 
التبرع بالدم الذي يشــكل رافدا مهما 
لتعزيز رصيد بنــوك الدم التي تعد 
شــريانا للحيــاة لكثير مــن املرضى 
وفاعلــي احلــوادث، نظمــت شــركة 
االســتثمارات الوطنية حملة للتبرع 
بالدم صباح اإلثنني ١4 مايو اجلاري 
وذلــك بالتعاون والتنســيق مع بنك 
الدم املركــزي والذي يعتبر أول بنك 
للدم في الشرق األوسط، ومبشاركة 
العديد من موظفي الشــركة الذين لم 
يتــرددوا حلظة بتقدمي التبرع إميانا 
منهم بروح املسؤولية الواحدة جتاه 

إنقاذ حياة اآلخرين.
وأشاد نائب الرئيس التنفيذي لقطاع 
إدارة الثروات عبدالرحمن املالكي بأهمية 
هذا النوع من املبادرات املهمة التي تساعد 
دومــا في تعزيز وعــي املوظفني حول 
ثقافــة التبرع بالدم مــن خالل الفوائد 
الناجتة عن التبرع بالدم لكل من املتبرع 

واملتبرع له.
وتوجه املالكي بالشكر اجلزيل للطاقم 
الطبي املميز املبعوث من قبل بنك الدم 

املركزي لتقدمي العون للمتبرعني.
وقامت الشركة بترتيب هذه املبادرة 
ســواء بالتواصــل مــع إدارة بنك الدم 
املركــزي أو بتوجيه رســائل ملوظفي 
الشركة للتوعية وتعزيز ثقافتهم بأهمية 
املساهمة في هذه املبادرة اجلليلة التي 
تعتبر واجبا اجتماعيا ووطنيا وأخالقيا.

موظفو الشركة خالل حملة التبرع بالدم 

جانب من املتبرعني 

فقرات متنوعة 

فحوصات طبية قبل التبرع بالدم 

أنشطة ترفيهية لألطفال 

أنشطة متنوعة للمرة األولى في الكويت

»الكوت مول« يستقبل زواره بفعاليات ترفيهية عاملية

اســتقبل »الكــوت مول«، 
أكبر واجهة بحرية للتســوق 
والترفيه في الكويت وأحدث 
جتارب مشروع »الكوت«، أعدادا 
قياسية من الزوار واملتسوقني 
خالل تدشــينه فــي ١6 ابريل 
املاضي، ومــع افتتاح »الكوت 
مول« انطلقــت معه فعاليات 
عاملية استهدفت كل األعمار من 

جميع الفئات.
مــن بــني هــذه الفعاليات 
»ســيرك دو كوت« القادم من 
اجنلتــرا، الذي قــدم عروضا 
ممتعة وشيقة ضمت فعاليات 
بصريــة وأنشــطة ترفيهيــة 
للعائلة بأكملها، حيث استعرض 
السيرك العروض البهلوانية 
كعــرض البهلــوان األرضــي 
واجلوي كما قــدم العديد من 
الرقصات االستعراضية على 
احلبال املعلقة وحركات الباليه 
األنيقة، فيما اســتمتع الزوار 
مبشاهد مبهرة لثنائي السيقان 
اخلشبية اللذين نشرا البهجة 

في أرجاء املول.
ودعما للمبادرات الشبابية 
الكويتيــة فقــد اســتضافت 
 Kicks Market »الكوت مــول«
أحد املشاريع الشبابية الرائدة 
في الكويــت، املتخصصة في 
املوديالت احلصرية لألحذية 
واملالبس الرياضية، حيث كان 
حدثــا فريدا من نوعه شــارك 
فيه عدد مــن موزعي األحذية 
الرياضية وقدموا عروضا فنية 
على وقع موسيقى الهيب هوب 
التي تضمنت أيضا مسابقات 
متنوعــة منهــا مســابقة كرة 

السلة.

بل تتعداها إلى متعة وترفيه 
ال يقــارن في الكويــت والتي 
بدورهــا عادت علينــا بردود 
أفعال إيجابية من جميع أنحاء 
الكويت والدول املجاورة، والذي 
بدوره سيضعنا حتت مسؤولية 
أكبر لالستمرار في خلق أجواء 
ترفيهية وتشــويقية للحفاظ 
على صلة الترابط التي بدأها 
الكوت مع زواره الكرام، نحن 
سعداء بردود األفعال اإليجابية 
من الــزوار من مختلف أنحاء 
الكويــت والــدول املجــاورة 
وســنواصل العمل واالبتكار 
لتحقيق أسعد اللحظات جلميع 
فئات املجتمع ومختلف األعمار.

ويحتضن مشروع »الكوت 
مــول«، أكبــر واجهــة بحرية 
للتسوق والترفيه في الكويت، 
ســت جتــارب مختلفة، حيث 
يوفر املشــروع جتربة مكللة 
بالفخامــة مــع وجــود فندق 

وكانت هناك فعالية خاصة 
باألطفال حيث تسنى ملن تزيد 
أعمارهم عن الســنتني جتربة 
ركوب منطاد الهيليوم الداخلي 
الذي يصل إلى ارتفاع ١٢ مترا، 
والذي يحاكي التجربة الفعلية 
لركوب منطاد الهواء الساخن في 
الهواء الطلق، ولم تقتصر املتعة 
فقط داخل املول، حيث متكن 
اجلميع من سكان الكويت من 
املشاركة في املسابقات املختلفة 
على وسائل التواصل االجتماعي 
لفرص ربح العديد من الهدايا 
القيمة واملقدمة من متاجر املول 

املختلفة.
وفي هذا الصدد قالت مديرة 
التسويق نرمني بشادي: حرص 
فريق العمل في »الكوت مول« 
منــذ اليــوم األول على تقدمي 
العديد من األنشــطة واألفكار 
املبتكرة إلثراء الزوار بتجربة 
ال تقتصر على التســوق فقط 

»الكوت روتانا« من فئة اخلمس 
جنــوم، انتقــاال إلى »ســاحل 
الكوت« والذي يعد واحدا من 
أجمل الشــواطئ فــي الكويت 
واملمتد على مسافة ١.6 كيلومتر 
على اخلليج العربي، كما يضم 
املشروع »مرسى الكوت« الذي 
يضم العديد من املرافق البحرية 
الكوت«  واليخــوت و»نقعــة 
املعــدة للصياديــن ملمارســة 
حرفــة الصيــد األصيلــة، أما 
التجربة السادسة فهي »سوق 
الكوت« التقليدي األصيل والذي 
يتميز بنوافيره املائية الراقصة 
الســاحرة والذي  وإطالالتــه 
يخضع حاليا لعمليات التطوير 
واملزمعــة إعــادة افتتاحه في 
الربع األخير من العام احلالي 
ليضم مركز تســوق وترفيه 
جديدا كليا إلى جانب ســوق 
اخلضراوات والفواكه واألسماك 

واللحوم.

فعاليات ترضي جميع األذواق 

بالتعاون مع جمعية السالم لألعمال اإلنسانية والخيرية ومجموعة كبيرة من المتطوعين والمتطوعات

فريق شركة علي الغامن التطوعي يوزع مساعدات لـ 6 آالف أسرة متعففة بالكويت

بمناســبة حلــول شــهر 
قــام  الفضيــل،  رمضــان 
فريــق شــركة علــي الغانم 
التطوعي للعمل اإلنســاني 
بتوزيــع المســاعدات على 
أكثر من ســتة آالف أســرة 
متعففة فــي الكويت، وذلك 
بالتعاون مع جمعية السالم 
لألعمال اإلنسانية والخيرية، 
وبمشاركة مجموعة كبيرة 
من المتطوعين والمتطوعات.
وبهــذه المناســبة قــال 
التنفيذي لشــركة  المديــر 
علي الغانم وأوالده للسيارات 
م.فهد علي الغانم: في شركة 
علي الغانم وأوالده للسيارات 
نســعى دوما لنكــون جزءا 

فاعال من المجتمع الكويتي، 
ويأتــي تعاوننا مع جمعية 
الســالم للسنة الثانية على 
التوالي ليكلل الجهود التي 
يقوم بهــا فريقنا التطوعي 
للعمل اإلنســاني على مدار 
العام، ونحن سعداء بالنجاح 
الذي تحققــه حملة توزيع 
المؤن وكســوة العيد عاما 
تلو اآلخر، حيث ازداد عدد 
األسر المســتفيدة أكثر من 
ثالثة أضعاف مقارنة بالعام 

الماضي.
وأضاف الغانم: على مدى 
أربعة أيام شارك فريق شركة 
علي الغانم التطوعي للعمل 
اإلنســاني بتوزيع الســالل 

الرمضانيــة التــي شــملت 
مواد غذائية متنوعة تكفي 
األســر لمــدة شــهر تقريبا 
بما في ذلــك الدجاج واألرز 
والمعكرونة والزيت والسكر 
والعدس والطحين ومعجون 
الطماطم والشاي، باإلضــافة 
إلى مالبــس جديدة بمنزلة 

كسوة للعيد.
وتابــع: نشــكر جمعية 
السالم على التعاون المثمر، 
كما نشــيد بنخــوة وكفاءة 
المتطوعيــن والمتطوعات 
من الشباب الكويتي ونأمل 
أن يكون بيننــا المزيد من 
العمل في سبيل الخير خالل 

الشهور القادمة.

املتطوعون واملتطوعات يعدون السالل الرمضانية متهيدا لتوزيعها 

املواد الغذائية املعدة ملساعدة األسر املتعففة 

جانب من توزيع املساعدات 

م.فهد علي الغامن وممثلو جمعية السالم لألعمال اإلنسانية واخليرية خالل توزيع املساعدات

إعداد وجتهيز املالبس لتوزيع كسوة العيد 

م.فهد علي الغامن 

تسجيل البيانات قبل عملية التوزيع 

فهد الغامن: نسعى 
دومًا لنكون جزءاً 

فاعاًل من املجتمع 
الكويتي 

توزيع سالل رمضانية 
تشمل مواد غذائية 
متنوعة تكفي األسر 

ملدة شهر تقريبًا 


