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«لولو هايبر» ماركت تطلق حملة «الهدايا الرقمية»
أطلقت شركة لولو هايبر 
ماركت، الشــركة الرائدة في 
ســوق التجزئة في املنطقة 
الرقميــة»  حملــة «الهدايــا 
الفريدة من نوعها في جميع 
أفرعها في الكويت كجزء من 
الترويجي املستمر  العرض 

«صفقات العيد الكبرى».
ومت إطالق احلملة يوم ٢٨ 
أبريل في منفذ الري في شركة 
لولو هايبر ماركت مبشاركة 
املؤثر التكنولوجي املعروف 
سيد محمد الهاشمي بحضور 
كبار مســؤولي إدارة شركة 

لولو هايبر.
وحملة «الهدايا الرقمية» 
هي مهرجان تسوق رقمي يقام 
عبر اإلنترنت ويغطي جميع 
أفرع لولو هايبر في الكويت، 
حيــث يتم تقدمي خصومات 
جذابــة ومذهلة على أجهزة 
التلفزيون وأجهزة الكمبيوتر 
احملمولة والهواتف احملمولة 
واإللكترونيــات واألجهــزة 
املنزلية ومنتجات تكنولوجيا 
املعلومات وملحقاتها وغير 
ذلك الكثير كجزء من حملة 

«الهدايا الرقمية».
وتعتمــد حملــة «الهدايا 
التواجــد  الرقميــة» علــى 
ماركــت  للهايبــر  القــوي 
عبــر اإلنترنــت مــن خالل 
الرائد  موقعها اإللكترونــي 
www.luluhypermarkets.
com، والذي يقــدم للعمالء 
جتربة تسوق رقمية فريدة 
مــن نوعها تتميز بســهولة 
التصفح واالستخدام البديهي 

الذين يجتذبهم  املتســوقني 
تعدد العــروض الترويجية 
التي جتري في وقت واحد.

العــروض  بــني  ومــن 
الترويجيــة التــي جتتــذب 
املتسوقني مهرجان األلعاب، 
الذي يقــدم عروضا خاصة 
على مجموعــة متنوعة من 

الراقية، ومهرجان «اســترد 
نصف ما دفعت» الشهير على 
املوضة، واألحذية، وحقائب 
الســيدات، وإكسســوارات 
األطفــال، والنظارات، حيث 
يستلزم كل شراء بـ ٢٠ دينارا 
للعمالء احلصول على قسيمة 
هدايا مجانية بقيمة ١٠ دنانير 
أيضــا معروضة خالل فترة 
العرض، خصومــات هائلة 
علــى مــواد شــوريدار مــع 
تصميمات حصرية مصممة 

خصيصا ملجموعة العيد.
وينعكــس التــزام لولو 
هايبر ماركت بأن تكون جزءا 
من كل احتفال مجتمعي، وأن 
نقدم للعمــالء أفضل فرص 
املهرجانات  التســوق خالل 
مــرة أخــرى فــي النجــاح 
الهائل لعرض صفقات العيد 

احلصرية.

األلعاب والدراجات لألطفال، 
مهرجان الشــوكوالتة الذي 
يقــدم حملبــي الشــوكوالتة 
الفرصة لالســتمتاع بهدايا 
الكاكاو املفضلة لديهم بأسعار 
الوجبات  مغرية، مهرجــان 
اللذيذة الذي يقدم البرياني 
واملجبوس والكبسة وقائمة 
من األطباق الشهية بأسعار 
ال تصدق، وطبق السلطات 
العربيــة، حيث يتــم تقدمي 
أطباق طازجة وصحية على 

عروض خاصة.
باإلضافة إلى ذلك، هناك 
التمور واملكسرات  مهرجان 
الذي يجذب املتسوقني بأسعار 
خاصة على املكسرات وجميع 
أنواع التمور، وهناك مهرجان 
«عطور وأكثر» الذي يعتبر 
عرضا فريدا من نوعه على 
العطور الشــائعة والعطور 

لقطة تذكارية خالل إطالق مهرجان هدايا إلكترونية

للعمالء من مختلف شرائح 
املجتمع.

ومع اقتراب شهر رمضان 
املبارك من نهايته، يســتمر 
مهرجــان «صفقــات العيــد 
الكبيرة» الذي يقام في جميع 
فروع لولو هايبر ماركت في 
الكويت بجذب عدد كبير من 

هدايا الكترونية في «لولو هايبر ماركت»

«اإلغاثة» توّزع ٢٠٠٠ وجبة «إفطار» يوميًا
تواصــل جمعيــة اإلغاثة 
اإلنســانية توزيــع وجبــات 
إفطار الصائم على احملتاجني 
واملتعففني بالتعاون مع األمانة 
العامــة لألوقــاف فــي مواقع 
مختلفــة ضمــن إطــار حملة 
«العطــاء بحــب واســتدامة» 
احلافل باألنشطة والفعاليات 
االجتماعية، كجزء من التزامها 
بدورهــا فــي املجتمــع وذلك 
مــن منطلق حتقيــق التكافل 
مختلــف  بــني  االجتماعــي 
شــرائح املجتمع واملؤسسات 
في الكويت. واستمرت حملة 
إفطار الصائم طوال أيام الشهر 
الفضيل بجهود فريق «اإلغاثة 
اإلنسانية» التطوعي الذي يقوم 
بتوزيع نحو ٢٠٠٠ وجبة إفطار 
صائم يوميا حتى نهاية شهر 

رمضان املبارك.
وقال نائب رئيس مجلس 
إدارة اجلمعية، علي احلسينان 
ان اجلمعية تســتعد لشــهر 
رمضان بتنظيم مشروع إفطار 
الصائم داخل الكويت بالتعاون 
مع األمانــة العامــة لألوقاف 

مبختلف الــدول. بدوره، قال 
املدير العــام للجمعية، خالد 
السعيد: ان التعاون مع األمانة 
العامة لألوقاف في مشــروع 
توزيع وجبات إفطار رمضان 
يــدل علــى دور املســؤولية 
االجتماعية جتــاه احملتاجني 
واملتعففني خالل هذا الشــهر 
الفضيل، لتلبيــة احتياجات 
املتعففــة وأصحــاب  األســر 
العوز، وخلق حالة من التكامل 
بني أفراد املجتمع لسد حاجة 

احملتاجني.

فريق اإلغاثة اإلنسانية التطوعي

ضمــن حملة «العطــاء بحب 
واستدامة» احلافل باألنشطة 
والفعاليات االجتماعية، مثمنا 
تلك الشــراكة مع اإلخوة في 
األمانة العامة لألوقاف، وهذا 
ما نطمح الى حتقيقه من خالل 
تلك الشراكات املجتمعية بني 
اجلهات واملؤسسات مبا يعود 
بالنفع على املشاريع اخليرية 
التــي تقدمها اجلمعية، مثمنا 
تفاعل وتعاون أهل اخلير من 
داخل الكويــت وخارجها مع 
مشاريع اجلمعية التي تنفذها 

العنزي: الكويت حتتضن أكبر جتمع كشفي عربي ٧ اجلاري
عبدالعزيز الفضلي

حتت رعاية رئيس مجلس 
الفخــري  األمــة والرئيــس 
الكشفي للبرملانيني  لالحتاد 
الغــامن،  العــرب م.مــرزوق 
تستضيف الكويت أكبر ملتقى 
كشــفي على مستوى الوطن 
العربي، والذي يحمل عنوان 
«متكني الشباب» وذلك خالل 
الفتــرة من ٧ حتــى ١٢ مايو 

اجلاري.
وقال األمني العام لالحتاد 
العرب  الكشــفي للبرملانيني 
فيصــل العنزي في تصريح 
صحافــي، إن امللتقى ينظمه 
االحتاد بالتعاون والتنسيق 

اختيار الكويت عاصمة للعمل 
الكشفي العربي للعام ٢٠٢٢، 
الفتا إلــى أن برنامج امللتقى 
ســيكون حافــال مبجموعــة 
الفعاليــات الكشــفية الهدف 
منهــا االرتقــاء فــي احلركة 
الكشفية وكذلك دورة لتمكني 
الشباب العربي وتكرمي الرواد 
والرائدات في العالم العربي 
العمومية  وأيضا اجلمعيــة 
الرابعة عشر لالحتاد الكشفي 
للبرملانيني العرب، والتي من 
ضمن بنودها انتخابات رئاسة 
االحتاد الكشــفي للبرملانيني 
العرب ونائب الرئيس وأمني 
سر االحتاد وأمني الصندوق 
وانضمام ثــالث دول عربية 

اختيار الكويت عاصمة العمل 
الكشفي لم يأت من فراغ.

وامللتقى الكشفي العربي 
دليــل علــى هــذا االهتمــام 
الــدول  والتطــور فجميــع 
العربيــة مشــاركة فــي هذه 
الفعاليــات، معربــا عن بالغ 
شــكره وتقديــره للدكتــور 
عبــداهللا الطريجي على هذه 
اجلهود الكبيرة التي يبذلها 
الكشفية  للنهوض باحلركة 
الكويتيــة، مثمنا في الوقت 
نفســه رعاية رئيس مجلس 
الفخــري  األمــة والرئيــس 
الكشفي للبرملانيني  لالحتاد 
العرب م. مرزوق الغامن لهذا 
امللتقى العربي الكشفي الكبير.

لالحتاد ليصل عدد الدول إلى 
١٩ دولة عربية املشاركني في 
االحتاد الكشفي وبعض البنود 

املرتبطة بالشباب.
أن  العنــزي  وأضــاف 
فعاليــات امللتقــى تعد حدثا 
غيــر مســبوق علــى هــذا 
املســتوى من خالل مشاركة 
١٧٠ شــخص والــذي يعتبر 
«جامبوري» مصغرا، موضحا 
أن املنظمة الكشفية العربية 
تشــهد تطورا وتقدما كبيرا 
برئاسة د.عبداهللا الطريجي، 
وهــذا ما يلحظــه جميع من 
ينتســب للكشــافة العربية 
من حيث االهتمام والفعاليات 
وامللتقيات الكثيرة السيما أن 

فيصل العنزي

مع املعهد العربي للتخطيط 
واملنظمة الكشــفية العربية 
وجمعية الكشــافة الكويتية 
وجمعية املرشدات وذلك بعد 

«املصارف» نظم رحلة العمرة السنوية ملوظفي القطاع املصرفي
نظم نــادي املصــارف رحلة 
العمــرة الســنوية إلى بيت اهللا 
احلرام ملوظفي القطاع املصرفي 
وعائالتهم، وذلك في إطار األنشطة 
االجتماعية التي يحرص النادي 
علــى تنظيمهــا ســنويا، بهدف 
تعزيــز روح األســرة الواحــدة 
وأجواء الود واأللفة بني األعضاء.
وبهذه املناســبة قــال رئيس 
مجلــس إدارة النــادي يوســف 
الرويــح: «حرصنــا على توفير 
اخلدمــات كافة التي من شــأنها 
املناســك  أداء  ضمــان ســهولة 
واإلقامــة املريحــة للمشــاركني 

ومرافقيهم».
وهنأ الرويح املعتمرين، داعيا 
اهللا أن يتقبل طاعتهم وأعمالهم، 
كما شكر كل من ساهم في اإلعداد 

والتنظيم. 
من جانبه، قال رئيس اللجنة 
االجتماعية أمين املطيري: ان هذه 
املبادرات تأتي في إطار األنشطة 
االجتماعية التي ينظمها النادي 
ملوظفيــه، مؤكــدا احلرص على 
دعم هذه الرحلة وضمان سهولة 
أداء املناســك واإلقامــة املريحة 

للمشاركني.

عدد من موظفي القطاع املصرفي خالل رحلة العمرة السنوية لنادي املصارف

من موظفات «املصارف» خالل العمرة

إعالن أسماء الفائزات مبسابقة 
فادية السعد العلمية

أعلنت مســابقة فادية 
الســعد العلميــة إحــدى 
مبــادرات مبــرة الســعد 
للمعرفة والبحث العلمي عن 
فوز الطالبات فرح حسني 
كمال وجنا وائل الشايجي 
وعــذوب طالل املكيمي من 
مدرسة فاطمة الصرعاوي 
باملركز األول في املســابقة 
لعــام (٢٠٢١-٢٠٢٢) على 
املستوى احمللي للمرحلة 
الثانوية عن مشروع سترة 
جناة مبتكرة للغوص احلر. 

وأشارت املسابقة في بيان صحافي لها امس 
الى فوز الطالبات إسراء محمد الشمري ودانة 
طارق الشطي ودرر غامن العنزي من ثانوية 
اليرموك باملركز الثاني عن مشروع التحالف مع 
الشمس ملستقبل مستدام، وفوز الطالبات ندى 
حامد العازمي ولطيفة منذر العوضي وأنوار 
أحمد العربيد من ثانوية العصماء بنت احلارث 

باملركز الثالث عن مشروع املطبات الفعالة.
وأعلنت املســابقة عن حصول الطالبتني 
أميره ماجد الشمري ومسك سيف عجيل من 
مدرسة سارة راشد التوحيد على املركز األول 
على مســتوى مدارس املرحلة املتوسطة عن 
مشروع حماية خنصر اليد من استخدام الهاتف 

الذكي من مواد قابلة للتحلل.
وأشارت الى انه حل باملركز الثاني الطالبتان 
غنيمة وليد الصانع وفضيلة سلمان الشراح من 
مدرسة مشرف عن مشروع منقذ احلياة، وحل 
في املركز الثالث الطالبتان رمي حســني قمبر 
ورمي عبداهللا الكندري من مدرســة القادسية 
عن مشروع (كيف تستطيع الطحالب اخلارقة 
إنقاذ عاملنا؟). وأوضحت املبرة انه على مستوى 
املرحلة االبتدائية، فاز باملركز األول الطالبتني 
غزل ناصر العنزي ومها مشــعل عبداهللا من 
مدرسة وربة االبتدائية عن قصة صورة من 
املستقبل. ولفتت الى انه حل في املركز الثاني 
الطالبتان املاس عبدالرزاق العنزي ودمية محمد 
العتيبي من مدرسة زينب بنت العوام عن قصة 
نوراني وقوة الدكتورة ميداسة وحل في املركز 

د.عائشة الهوليالشيخة نبيلة الصباح

أصالة الضيافة في فنادق سانت ريجيس 
شيراتون الكويت وفوربوينتس شيراتون

تهنئكم فنادق ســانت 
ريجيس، شيراتون الكويت 
وفوربوينتس شــيراتون 
الكويت مبناسبة عيد الفطر 
الســعيد، أعاده اهللا على 
الكويــت وأهلهــا باخلير 
والبركات وتدعوكم لقضاء 
أجمل األوقات برفقة العائلة 
واألصدقاء فــي أجواء من 
الفخامة وأصالة الضيافة 
حيــث لالعيــاد بهجتهــا 
اخلاصــة معنــا ليلتقــي 
اجلميــع بأجــواء مفعمــة 
باحملبة على موائد اخلير 

في مطاعم فاخــرة ومتنوعة لتقدمي جتارب 
فريدة ألشهى األطباق من مختلف أنحاء العالم 
وخدمة ترتقي إلى أفضل املعايير التي عودتكم 
عليها فنادق سانت ريجيس، شيراتون الكويت 

وفوربوينتس شيراتون الكويت.
ويعاود مطعم ريكاردو الشهير استقبال 
رواده ابتداء من أول أيام عيد الفطر وســط 
أجواء كالســيكية وفاخرة وأطباق إيطالية 
منتقاة ومحضرة على أيدي أمهر الطهاة، كما 
يستقبلكم مطعم احلمراء العاملي ببوفيه عامر 
وغني مــن املأكوالت العاملية والكويتية، أما 
مطعم الطربوش اللبناني العريق فيرحب بكم 
لتتمتعوا بأفضل املازوات الباردة والساخنة 
وأشــهى املأكوالت اللبنانية، كما يرحب بكم 

مطعــم بخارى الهندي ليقــدم كنزا غنيا من 
األطباق احملضرة بأجود أنواع التوابل الفاخرة. 
كذلك مطعم شهريار بأصنافه الشهية وأطيب 
املشاوي االيرانية مع خبز التنور الساخن. 
هذا ويســتقبلكم املقهى اإلجنليزي بأجوائه 
الراقية حيث النكهة األصيلة للشاي االجنليزي 
مع تشــكيلة من حلويات السكونز الشهية 
واملأكــوالت اخلفيفــة. وتقــدم املديــر العام 
لفنادق ســانت ريجيس، شيراتون الكويت 
وفوربوينتس شيراتون الكويت فهد أبو شعر 
واالدارة التنفيذية وجميع املوظفني بالتهاني 
والتبريكات من الكويت وأهلها الكرام وجميع 
املقيمني على أرضها الطيبة، متمنني للجميع 

عيد فطر سعيدا، وكل عام وأنتم بخير.

«املرافق العمومية» أطلقت «إفطار صائم»

قامت شركة إدارة املرافق العمومية بإطالق 
مبادرة إفطار صائم خالل شهر رمضان املبارك، 
وذلــك من خالل توزيع وجبات اإلفطار على 
الصائمني في منطقة املباركية، حيث تطوع 

عدد من موظفي الشركة في تلك املبادرة.
وتهدف مبادرة الشــركة لتوزيع وجبات 
اإلفطار على الصائمني إلى تفعيل روح املشاركة 
والعطاء والتخفيــف عن كاهل الغير، وذلك 
انطالقــا من اســتراتيجية الشــركة الرامية 
إلى املشــاركة في تعزيز التعاون والتكاتف 
املجتمعــي. وحتــرص شــركة إدارة املرافق 

العمومية على تطوير برنامجها االجتماعي 
لشــهر رمضان عاما بعد عاما وذلك لضمان 
تقدمي أفضل األنشطة التي تتناسب مع طبيعة 
الشــهر الفضيل وتعمق من ارتباط الشركة 

باملجتمع الكويتي.
وفي هذه املناســبة، أبدى مدير الشؤون 
اإلدارية للشــركة فواز الغامن ارتياحه لهذه 
املبادرة، مثمنا جهود املتطوعني ودورهم في 
اخلدمة العامــة، ومؤكدا على أن ما قامت به 
الشركة ما هو إال تعبير عن واجب اجتماعي 

والتزاما بالعادات والقيم املتوازنة.

الغامن أبدى ارتياحه جلهود املتطوعني

املتطوعون خالل توزيع وجبات افطارفواز الغامن

موطفون ومتطوعون من شركة إدارة املرافق العمومية

الثالــث الطالبتان زهراء حســني عبدالغفور 
وفاطمة حسني خليل من مدرسة إشبيلية عن 

قصة مدن األحالم.
وقالت رئيسة املسابقة الشيخة نبيلة سلمان 
احلمود الصباح إن زيادة املشاركات في املسابقة 
تعزز مهارات البحث العلمي والعمل اجلماعي 
وحتفز آلية التطوير والتقدم في مجال البحث 

العلمي لتحقيق التنمية املستدامة.
وذكرت أن أهمية املسابقة تتمثل في تزويد 
الطالبات بأســاس علمي في إعداد املشــاريع 
القائمة على منهج «steam» في مجاالت العلوم 
والتقنية الذين يتم تفسيرهما من خالل الهندسة 
والفنون، ويتم نقلهما من خالل القراءة والكتابة 
science-» وكلها تستند إلى مجال الرياضيات

technology-engineering-arts-math» بنــاء 
على مستوى التخصص.

مــن جانبهــا، قالت مديــر عام املســابقة 
د.عائشــة الهولي إن املسابقة واحدة من أهم 
املســابقات العلمية التي تقام بشكل سنوي 
محليا وخليجيا وعربيــا للعمل على تنمية 
روح اإلجنــاز بني الطالبات، مشــيرة إلى أن 
جلنة التحكيم انتهت مؤخرا من حتكيم جميع 
املشــاركات من املراحل التعليمية الثالث من 
عملها، حيث قامت بتحكيم املشاريع املشاركة 
من ٩ مدارس للمرحلة الثانوية و١٣ مشاركة 
من املرحلة املتوسطة كما مت االنتهاء من حتكيم 
مشاركات قصص من اخليال العلمي للمرحلة 

االبتدائية من ثماني مدارس عن بعد.

«النجاة اخليرية» تهنئ األمة 
اإلسالمية بعيد الفطر املبارك

تقدم رئيس مجلس اإلدارة 
النجــاة اخليرية  في جمعية 
فيصل الزامل بأســمى آيات 
التهانــي والتبريــكات ألهل 
الكويت قيادة وحكومة وشعبا، 
وللمســلمني عامــة بحلول 
عيــد الفطر املبارك، ســائال 
احلق ســبحانه أن يعيد هذه 
األيام املباركة باخلير واليمن 
والبركات واألمن واإلميان على 
الكويت وأهلها واألمة اإلسالمية 

جمعاء.
وقال الزامــل: ان النجاة 

اخليرية طرحت العديد من املشــاريع اخليرية طوال الشــهر 
الكرمي، من خالل حملتها «فرحتهم تسوى» والتي بفضل اهللا 
وتوفيقه القت تفاعال مميزا من احملسنني الذين حرصوا على 
البذل واإلنفاق في شــهر رمضان املبارك، من هذه املشاريع 
كفالة األيتام ومساعدة األسر الفقيرة داخل الكويت وخارجها 
ودعم املشاريع اإلغاثية للنازحني والالجئني، واملشاريع الطبية 
واملشاريع اإلنشائية التي تهدف إلى وقاية األسر احملتاجة من 
ذل السؤال والقضاء على العوز واحلاجة، مشيرا الى أن هناك 

أكثر من نصف مليون مستفيد من املشاريع في رمضان.

فيصل الزامل


