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اختتام مسابقة »برجر كنج« اخلاصة بكرة القدم
املسابقة التي استمرت ملدة 

شهرين.
هنأ القيمون على املسابقة 
الفائز احملظوظ وهو الطفل 
مازن اخلطاب، وأعربوا عن 
سرورهم باملشاركة الكثيفة، 
كما أكدوا على التزام برجر 
كنج بالقيام بشكل متواصل 
باألنشطة التي تعتمد على 
التفاعل اإليجابي مع العمالء 
وتستقطب اهتمامهم بشكل 

دائم.
وجرى تسليم اجلائزة 
الكبرى خالل حفل مميز في 
البالجات،  فرع برجر كنج 
يوم االثنني 18 أغس���طس، 
2014 من الساعة 7:00 مساء 
حتى 8:30 مساء، حيث متت 
دعوة الفائز مع 10 أفراد من 
أس���رته وأصدقائه لعشاء 
مميز وسط أجواء موسيقية 
الفتة وإضاءة وعروض فنية 

متنوعة.

العروض حضور  تخلل 
دي جي موسيقي، إضافة إلى 
عروض سحرية حية، رسم 
على الوجوه وألعاب ترفيهية 
أمتعت احلاضرين وشخصية 
برجر كنج املش���هورة التي 
البهجة  أضفت ج���وا م���ن 
واملرح، إل���ى جانب توزيع 
الهداي���ا عل���ى احلاضرين 

واملشاركني.
هذا، وقد انطلقت عمليات 
الكويت  مطاعم برجر كنج 
في العام 1997 وفاق أداؤها 
التوقعات وأثبتت ريادتها 
عل���ى الصعيد اإلقليمي في 
محاف���ل عدة، مب���ا في ذلك 
حصولها على أول ش���هادة 
CRT/CTR، كونها تضم أكبر 
مركز اتصال متخصص في 
دول مجلس التعاون اخلليج، 
ولوجود أكبر مساحة لتناول 
الطعام والذي يضم بدوره 

ما يقارب 365 مقعدا.

توج���ب عل���ى املش���اركني 
نشر صورتهم عبر صفحة 
برجر كنج على انستغرام 
بعد نش���رها على حسابه 
اخلاص، إضافة إلى استخدام 
 BurgerKingKickOff# هاشتاغ
 BurgerKingKW@ ومنشن
على إنستغرام وتويتر و@
BurgerKing.KW لفيسبوك 
في فرصة لربح جوائز قيمة 
للمش���تركني الذين ينالون 

أكبر عدد من الاليكات.
تراوح����ت اجلوائز بني 
6 وجبات كنج يومية ل� 3 
رابحني )وجبتني لكل رابح(، 
 GoSport وقسيمة شرائية من
بقيمة 100 د.ك. أسبوعيا، 
أما اجلائ����زة الكبرى التي 
اختتمت بها املسابقة فهي 
تلفزيون سامس����ونغ ″60 
3D LED، والت����ي ف����از بها 
املش����ترك الذي حاز العدد 
األكبر من الاليكات في ختام 

ف���ي إط���ار اهتمامه���ا 
بتوفي���ر أج���واء ترفيهية 
للعمالء وحفاظا منها على 
التواصل الفعال معهم، نظمت 
برجر كنج، مسابقة خاصة 
مستوحاة من أجواء كأس 
العالم عبر مواقع التواصل 

االجتماعي.
أتت املسابقة التي شهدت 
مشاركة كثيفة، مبنزلة طريقة 
خاصة لالحتفال مع العمالء 
بهذا احل���دث الذي ينتظره 
املاليني بشغف حول العالم. 
طلب من كل مشترك تصوير 
»س���يلفي« مع الكأس التي 

حتمل اسم فريقه املفضل.
وكان قد ج���رى توزيع 
هذه الك���ؤوس املميزة لدى 
طلب الوجبة الكبيرة، التي 
القت إقباال كبيرا من محبي 
سندويشات برجر كنج املميزة 
من كل مكان ف���ي الكويت. 
وف���ق ش���روط املس���ابقة، 

جانب من احلفل وإعالن الفائزين

جمع غفير من احلضور في حفل اخلتام

تسليم اجلائزة 
الكبرى للفائز خالل 

عشاء احتفالي 
مميز

جناح حملة »التجاري« للتبرع بالدم ومكافأة 
املوظفني املتبرعني بإضافة يوم إلى رصيد إجازاتهم

نظم البنك التجاري الكويتي بالتعاون مع 
بنك الدم حملة للتبرع بالدم ملدة خمسة أيام 
ملوظفيه، وتأتي هذه احلملة ترجمة جلهود البنك 
ومساعيه لتعزيز القيم اإلنسانية وانعكاسا 
اللتزامه بالواجب اإلنساني الذي دأب على تأديته 
جتاه املجتمع. وقد شهدت هذه احلملة إقباال 
واس���عا من قبل املوظفني والعاملني يتقدمهم 
قياديو البنك التجاري للتبرع بالدم تعبيرا عن 

روح املشاركة االجتماعية وخدمة املجتمع.
وبهذه املناس���بة، قام رئيس مجلس إدارة 
البنك التجاري علي املوس���ى بتفقد املوظفني 
املتبرعني، لالطمئنان عليهم، مشيدا بدورهم 

في جناح حملة التجاري للتبرع بالدم.
وأشادت مساعد املدير العام � إدارة اإلعالن 
والعالقات العامة � أماني الورع بسرعة استجابة 
وتلبية املوظفني املتبرعني لدعوة إدارة البنك 
كعمل إنساني نبيل للمجتمع، مشيرة الى ان 
حملة »التج���اري« واكبتها حملة إعالنية في 
الصحف اليومي���ة حلث جميع أفراد املجتمع 
للتب���رع بالدم، كما لفتت الورع الى أن البنك 
سيقوم بإضافة يوم إلى رصيد إجازاتهم تعبيرا 
عن ش���كره لكل من س���اهم في هذه احلملة، 
حيث تأتي هذه احلملة تأكيدا على رس���الته 

االجتماعية الهادفة.

علي املوسى يتابع تبرع موظفي »التجاري« بالدم

موظفو »التجاري« أثناء تبرعهم بالدم

»الكلمة الكويتية للدعاية واإلعالن« توقع عقد 
شراكة مع »سوشيولوجيكال الكندية«

جيمس هيل وجيف روش وعبداهلل املال وعبد العزيز العنجري وغريغ ستيفنز

في قدرة سوشيولوجيكال على 
تقدمي القيمة املضافة املطلوبة 
لتطوير قطاع أعمال اإلنترنت 
في الكويت ودول اخلليج ملا 
متتلكه شركة سوشيولوجيكال 
من خبرة كبيرة في هذا املجال 
مكنتها م���ن التعاقد مع عدة 
شركات عاملية مثل اجلمعية 
الكندية ملنتجي النفط وإرنست 

آند يونغ.
ومن جهته، قدم جيف روش 
ش���رحا عن خدمات الشركة 
ورؤيتها اإلستراتيجية، كما قام 
باإلجابة عن أسئلة احلضور 

الذي تفاعل مع محتوى الندوة، 
وتعد سوشيولوجيكال من 
الش���ركات الرائدة في مجال 
التدريب وبناء اإلستراتيجيات 
وس���تكون خدماتها متاحة 
للشركات بداية من سبتمبر 

.2014

الكويتية  قامت »الكلمة 
للدعاية واإلعالن« بتوقيع عقد 
شراكة مع سوشيولوجيكال 
الكندية« املتخصصة بخلق 
مناهج وإستراتيجيات لنمو 
القطاعات احلكومية  أعمال 
واخلاصة عل���ى اإلنترنت، 
وحصلت »الكلمة« مبوجب 
الوكالة  العق���د عل���ى  هذا 
احلصري���ة جلميع خدمات 
الشركة الكندية في الكويت 
التع���اون  ودول مجل���س 

اخلليجي.
ومت اإلعالن عن هذه الشراكة 
من خالل ندوة خاصة نظمتها 
»الكلمة« في قاعة املؤمترات 
في أب���راج مزاي���ا، بحضور 
القائم بأعمال السفارة الكندية 
بالكويت جيمس هيل، وعضو 
غرفة جتارة وصناعة الكويت 
عبداهلل املال، باالضافة لرئيس 
مجل���س األعم���ال األميركي 
غريغ ستيفنز، وعبدالعزيز 
التنفيذي  الرئيس  العنجري 
املالكة  ملجموع���ة روزي���ت 
ملؤسسة الكلمة، وجيف روش 
التنفيذي لش���ركة  الرئيس 
الكندية  سوش���يولوجيكال 
وحس���ن الدبس املدير العام 
ملؤسس���ة الكلمة ونخبة من 
مديري التس���ويق في كبرى 
الشركات الكويتية، وعدد من 

أصحاب األعمال اخلاصة.
جيف روش وعبدالعزيز العنجريوأعرب العنجري عن ثقته 

مسؤولو الشركة أثناء تكرمي إحدى الفائزات

»الشباب والرياضة« داعم رئيسي للمواهب والطاقات الشبابية

م فائزي مسابقة »زين الشهور« الرمضانية »زين« تكرِّ

مراكز الشباب أقامت دورة تصميم األلعاب الفالشية

 ،1435 لع���ام  رمض���ان 
باإلضافة جلدول ش���امل 
يتضمن أسماء املساجد التي 
التراويح  تقام بها صالتا 
والقيام في العشر األواخر 
من رمضان حسب جداول 
وزارة األوقاف الرسمية. 

وأضافت الش���ركة أن 
النس���خة اجلدي���دة من 
التطبيق شملت احللقات 
الروحانية احلصرية والتي 
مت عرضها يوميا بالتعاون 
الش���يخ طالل فاخر،  مع 
حيث تضمن���ت مختلف 
اإلس���المية  املواضي���ع 
والنصائح واملواعظ الهامة 
التي أجابت عن تساؤالت 
اجلمه���ور خالل الش���هر 
الكرمي واملتعلقة بالصيام 

وآدابه.

تطوي���ر تطبي���ق »زين 
الش���هور« ليشمل العديد 
من احملتويات واخلدمات 
التي استفاد منها عمالؤها 
خالل الش���هر الكرمي مثل 
التالوات واألدعية القرآنية 
احلكيمة، وإمساكية شهر 

عبداملقصود ومرمي خالد 
محمد البصيري وهدى 
صالح محسن، حيث قامت 
زين بتقدمي مجموعة من 
اجلوائز القيمة للمشاركني 

الفائزين باملسابقة.
وبين���ت زي���ن أنه مت 

كم����ا يس����تعد مرك����ز 
الش����امية إلقامة ندوة عن 
الصفات الدخيلة في املجتمع 
الكويتي والتي يحاضر بها 
د.عبدالعزيز اخللف رئيس 
جلنة رس����الة للوقاية من 

اإلدمان )سمبا(.
من جانبه، أكد مدير إدارة 
مراكز الشباب أحمد الظفيري 
أن الهيئة تسعى دائما لتقدمي 
العديد من األنشطة والبرامج 
التي تساهم في جذب أبناء 
الكوي����ت وانخراطه����م في 
أنش����طة املراكز، راجيا أن 
تثمر هذه الدوارات والندوات 
في تنمية قدرات ومواهب 

أعضاء املراكز.

كرمت »زين« الفائزين 
ف���ي مس���ابقة تطبيقها 
الرمضاني »زين الشهور« 
بنس���خته الثالثة، والتي 
القت جتاوب���ا كبيرا من 
قبل متابعي قنوات »زين« 
للتواص���ل االجتماع���ي 
ومستخدمي التطبيق طوال 
شهر رمضان املبارك، وذلك 
بعد طرح الشركة للنسخة 
احملدثة من التطبيق مجانا 
لعمالئها والذي أطلقت من 
خالله املسابقة اليومية التي 
تكونت من أسئلة تتعلق 

بأحداث الشهر الكرمي. 
وذكرت الش���ركة في 
بيان صحافي أنها قامت 
بإج���راء الس���حب على 
املس���ابقة ومت ف���وز كل 
من ه���دى عبدالصبور 

إدارة مراك����ز  نظم����ت 
الش����باب في مركز شباب 
الشامية دورة اسكراتش في 
الفالشية  تصميم األلعاب 
شملت أعضاء مراكز الشباب 
بهدف إعطاء فرصة ألعضاء 
املراكز للتعبير عن مواهبهم 
وإبداعه����م االلكتروني في 
مج����ال احلاس����ب اآلل����ي، 
الس����يما ان هناك شريحة 
كبي����رة من أبن����اء الكويت 
لديهم الرغبة واملوهبة في 
التقني����ات احلديثة، حيث 
الدورة  قام باإلشراف على 
مجموعة من املتخصصني في 
هذا املجال، والتي استمرت 

حتى 20 اجلاري.

يحتفل سليمان رحيان 
املنخر العنزي بحفل 
زفاف جنليه مشاري 

ومشعل، ويقيم 
باملناسبة حفال مساء 
يوم غد اجلمعة في 

صالة أبورمية باألندلس.

احتفل عبداهلل الظفيري 
وأسرته بعيد ميالد ابنهم 

فهد، وقدموا له الهدايا 
اجلميلة ومتنوا له حياة 

سعيدة. ألف مبروك 
وعقبال 100 سنة يا فهد.

زفاف مشاري ومشعل 
العنزي اجلمعة

فهد احتفل 
مبيالده

مشعل العنزي

فهد الظفيري


