
أعلنت شركة محمد حمود الشايع عن 
أسماء الفائزين في سحب الربع سنوي 
لنادي االم��ت��ي��ازات، وق��د حصل الفائزون 
التسعة على جوائز بلغ مجموع قيمتها 
أكثر م��ن 60000 دي��ن��ار كويتي. ويأتي 
ه��ذا السحب كجزء من مجموعة واسعة 
من املزايا التي يحصل عليها أعضاء نادي 

االمتيازات اخلاص بشركة الشايع.
وق��د حصل الفائز األول على جائزة 
قيمتها 15000 دي��ن��ار كويتي، ف��ي حني 
ف��از ثالثة بجوائز قيمتها 7500 دينار 
كويتي لكل منهم، وكسب خمسة آخرون 
ج��وائ��ز بقيمة 5000 دي��ن��ار كويتي لكل 
منهم، وتقدم جميع هذه اجلوائز للفائزين 
كرصيد في بطاقات الشايع. وقد مت إجراء 
السحب بحضور ممثل عن وزارة التجارة، 
وش��ارك فيه كل أعضاء ن��ادي االمتيازات 
الذين أنفقوا أكثر من 1000 دينار كويتي 
خالل أكتوبر ونوفمبر وديسمبر من العام 
املاضي. ومن املقرر إج��راء السحب الربع 
سنوي القادم في شهر مايو املقبل.  ومينح 
نادي االمتيازات الذي مت إطالقه في الكويت 
ف��ي شهر م���ارس امل��اض��ي املشتركني فيه 
العديد من املزايا واملكافآت مثل الدخول في 
السحب الشهري والسحب الربع سنوي 
على العديد من اجلوائز، إذ سيحصلون على 

فرص لدخول السحب الشهري مقابل كل 5 
دنانير كويتية ينفقونها لدى أي من محالت 
العالمات التجارية لشركة الشايع، كما 
أنهم سيكونون أول من يعلم بآخر أخبار 
العروض والتنزيالت املقدمة من العالمات 

التجارية املفضلة لديهم، باإلضافة إلى 
العديد من العروض اخلاصة باألعضاء 
فقط. وإذا بلغت مشتريات العضو 1000 
دينار أو أكثر، سيدخل العضو تلقائيا في 
السحب الربع سنوي لكل 1000 دينار 

كويتي ينفقها خالل ربع السنة ويحصل 
على فرصة لربح واح��دة من تسع جوائز 

تصل قيمتها لغاية 15000 دينار كويتي.
وتقدم شركة الشايع لزبائنها من خالل 
مجموعة العالمات التجارية العاملية التي 
تديرها ومحالتها املنتشرة ف��ي مختلف 
أنحاء الكويت والشرق األوس��ط تشكيلة 
واسعة من اخلدمات واملنتجات التي تالئم 
جميع األذواق. وت��ع��د م��ح��الت ومطاعم 
ومقاهي شركة الشايع الوجهة املفضلة 
ملاليني الزبائن في املنطقة ممن يبحثون عن 
جتربة تسوق فريدة مع عالمات جتارية 
شهيرة مثل ستاربكس، وات���ش آن��د ام، 
ومذركير، ودبنهامز، وفيكتوريا سيكريت، 
وهارفي نيكلز، وماك، وباث&بودي ووركس، 
وبي اف تشانغز، وذي تشيزكيك فاكتوري، 

وبووتس، وبوتري بارن، وكيدزانيا. 
كما سيستفيد أعضاء برنامج مكافآت 
 MY Starbucks Rewards ستاربكس
بشكل تلقائي م��ن م��زاي��ا العضوية في 
نادي االمتيازات وسيحصلون على فرص 
املشاركة في السحوبات الشهرية والربع 
سنوية إذا كان رقم الهاتف ال��ذي سجلوا 
به في برنامج مكافآت ستاربكس هو نفس 
ال��رق��م املستخدم ف��ي االش��ت��راك ف��ي ن��ادي 

االمتيازات.
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أحد الفائزين في جوائز الشايع

60 ألف دينار كويتي 9 فائزين بجوائز تبلغ قيمتها اإلجمالية أكثر من 

»الشايع« تعلن الفائزين في السحب الربع سنوي 
لبرنامج نادي االمتيازات
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لتعزيز الروابط بني الزوار من دول املنطقة

طيران اجلزيرة راٍع رئيسي لفعاليات 
قرية »صباح األحمد التراثية«

أعلنت شركة »طيران اجلزيرة«، أول ناقل جوي من 
القطاع اخلاص في الكويت والشرق األوسط، رعايتها 
الرئيسية لفعاليات قرية صباح األحمد التراثية، التي 
تقام حتت رعاية سمو أمير الكويت، الشيخ صباح 

األحمد اجلابر الصباح.
وتعد القرية جزءا من النسخة السادسة ملهرجان 
املوروث الشعبي، الذي بدأ أعماله في 15 يناير 2017، 
وال��ذي يعكس ال��ت��راث الكويتي الغني، والصداقة 
الكبيرة والتقاليد املشتركة بني دول مجلس التعاون 

اخلليجي.
وكشركة كويتية أصيلة، تستمر »طيران اجلزيرة« 
بدعم الفعاليات واألنشطة التي تبرز تاريخ الكويت 
الغني، وال��ت��ي تساهم ف��ي تعزيز ال��رواب��ط والقيم 

املشتركة بني دول اخلليج.
وت��ق��دم قرية »ص��ب��اح األح��م��د ال��ت��راث��ي��ة«، فرصا 
تعليمية مميزة ومجموعة كبيرة من األنشطة الترفيهية 
لألطفال والكبار على حد سواء، لزوارها من الكويت، أو 

من دول مجلس التعاون اخلليجي األخرى. 
ولتسليط الضوء على رعاية الشركة لهذه املبادرة، 
أعرب نائب الرئيس للتسويق واملنتجات في »طيران 
اجلزيرة«، الدكتور محمد بركات، عن فخرهم بالشراكة 
مع قرية »صباح األحمد التراثية«، والتي تشكل فرصة 
مثالية لالحتفاء بتاريخ الكويت الغني، الفتا إلى أنها 

تتيح الفرصة لتعزيز التبادل الثقافي والروح القومية 
والوطنية لدى زواره��ا، ومؤكدا أن طيران اجلزيرة 
أول شركة طيران في الكويت ترعى مثل هذا املشروع 

الرائد.
وأضاف بركات أنه مع منوها املتواصل، وتسجيل 
األرق��ام القياسية، تبحث شركة طيران اجلزيرة عن 
السبل األفضل لتقدمي قيمة مضافة للمجتمع احمللي، 
منوها بأن الرعاية االخيرة لفعاليات »قرية صباح 
األحمد التراثية«، تأتي ضمن برنامجها للمسؤولية 
االجتماعية، وف��ي إط��ار تركيزها على توفير منبر 
للشباب الكويتي املوهوب، وتطوير قدراته وإبداعاته 
في مجال الفنون واملوسيقى، فضال عن دعم أصحاب 

املشاريع الصغيرة واملتوسطة.
وأفاد بركات أن »طيران اجلزيرة« تسعى باستمرار 
الستالم زمام املبادرة، وتعزيز منو الفئات كافة داخل 
املجتمع، واحلفاظ على تاريخ الكويت الغني، وتذكير 
الشباب بالتراث ال��ق��دمي ألج��داده��م، وتوفير أرق��ى 
معايير الثقافة واحلضارة للمسافرين من دول مجلس 

التعاون اخلليجي حلضور فعاليات القرية التراثية.
وأكد سعي الشركة لتعزيز العالقات مع املجتمع 
الكويتي، والترحيب بالزوار من مختلف أنحاء مجلس 
التعاون اخلليجي، وتوفير جتربة سفر وضيافة 

استثنائية للركاب على منت رحالتها. 

طيران اجلزيرة ترعى فعاليات قرية صباح األحمد التراثية

»بوز ألن هاملتون« 
ضمن قائمة 

»الشركات األكثر 
متيزا في العالم« 

من مجلة فورتشن
مت إدراج بوز ألن هاملتون ضمن 
قائمة »الشركات األكثر متيزا في 
العالم« التي تطلقها مجلة فورتشن 
وللسنة السادسة على التوالي. 
هذه القائمة الفاخرة، التي توصف 
»كبطاقة التقرير النهائي لسمعة 
ال��ش��رك��ات«، مبنية على األجوبة 
امل��ت��اح��ة م��ن آالف امل��ش��ارك��ني في 

االستفتاء.
ومت���ّث���ل ال���ش���رك���ات امل��درج��ة 
وف��ق فورتشن »قمة التميز« في 
تسعة م��ج��االت أداء أساسية من 
»ال��ق��ي��م��ة االس��ت��ث��م��اري��ة وج���ودة 
اإلدارة واملنتجات الى املسؤولية 
االجتماعية وال��ق��درة على جذب 

الكفاءات«.
وقد حافظت بوز ألن هاملتون 
على املرتبة الثالثة التي حققتها 
في العام 2016 في قطاع تقنية 
امل��ع��ل��وم��ات. ومت تقدير الشركة 
بشكل خاص في مجاالت االبتكار 
وإدارة املوارد البشرية واملسؤولية 

االجتماعية.
وقالت بيتي تومسون، الرئيسة 
التنفيذية للموارد البشرية لدى 
ب��وز أل��ن هاملتون: »تتمتع بوز 
أل���ن ه��ام��ل��ت��ون ب��ك��ف��اءات بشرية 
متّكن عمالءنا م��ن إح���داث تغيير 
ف��ي ال��ع��ال��م. ه��ذا التقدير يعكس 
مباشرة املعيار الراقي الذي يتميز 
به العاملون في شركتنا وتنّوع 
خبرتهم ال��ت��ي ت��ب��رز ف��ي ك��ل عمل 

يقومون به«.

»جنرال إلكتريك« 
توقع اتفاقية مع 

مبادرة »إدراك«
ف��ي خ��ط��وة ت��ع��ك��س ال��ت��زام��ه��ا 
ال���راس���خ ب��ت��ط��وي��ر اإلم��ك��ان��ات 
واملهارات القيادية، وقعت »جنرال 
إلكتريك«، امل��درج��ة ف��ي بورصة 
نيويورك بالرمز GE، اتفاقية هامة 
مع »إدراك«، مبادرة »مؤسسة امللكة 
رانيا للتعليم والتطوير«، لتضمني 
محتوى برامج »إدراك« التعليمية 
وال��ت��ي مي��ك��ن استكمالها خ��الل 
فترات مناسبة ألوق��ات املشاركني 
 BrilliantYou ف��ي منظومة
التعليمية اجلديدة التي أطلقتها 
»جنرال إلكتريك« ليستفيد منها 

موظفو الشركة حول العالم. 
 BrilliantYou وت��ع��ت��ب��ر
منصة تعليمية رقمية وجتسيدا 
ل��رؤي��ة جامعة »ج��ن��رال إلكتريك 
ك���روت���ون���ف���ي���ل«، أول ج��ام��ع��ة 
مؤسسية م��ن نوعها ف��ي العالم 
والتي متثل أيضا معهد الشركة 
للتطوير القيادي. وتهدف املنصة 
اجل��دي��دة إل���ى تفعيل ال��ت��واص��ل 
البّناء بني قادة »جنرال إلكتريك« 
احلاليني واملستقبليني حول العالم، 
وت��زوي��ده��م ب���األدوات وامل��ه��ارات 
الالزمة لتعميق معارفهم وتطوير 
إم��ك��ان��ات��ه��م. وت��ع��ك��س م��ب��ادرة 
BrilliantYou رؤي��ة »جنرال 
إل��ك��ت��ري��ك« ب��أن ك��ل شخص ق��ادر 
على أن ي��ك��ون ق��ائ��دا ف��ي مجاله، 
وت��س��اه��م ف��ي م��س��اع��دة املوظفني 
على االستفادة املثلى من إمكاناتهم 
واكتساب خبرات ومهارات جديدة. 

للتأكيد على أهمية اتباع منط حياة صحي جليل الشباب

»سلطان« يدعم اليوم الرياضي السنوي 
لطالب مدرسة التكامل العاملية

بهدف الترويج ألهمية اتباع منط حياة 
صحي وع����ادات األك���ل السليمة ب��ني جيل 
الشباب؛ قام مركز سلطان مؤخرا باملشاركة 
في اليوم الرياضي السنوي ال��ذي أقامته 
مدرسة التكامل العاملية عبر توزيع أكياس 
على الطلبة حت��وي مجموعة متنوعة من 
ال��وج��ب��ات اخلفيفة الصحية. ه��ذا وق��د مت 
توزيع ما يقارب 600 كيس على احلضور 
م��ن طلبة وأول��ي��اء االم���ور ال��ذي��ن شاركوا 
بحماس في احلدث وساهموا بتحويله الى 
تظاهرة حقيقية تعكس الطريقة الصحيحة 

للحفاظ على صحة جيدة.
وفي تعليقها حول مبادرة مركز سلطان، 
ص��رح��ت ال��س��ي��دة ل��ي��زا ال��غ��ري��ب -م��دي��رة 
التسويق في مركز سلطان- قائلة: »لقد 
كان من دواع��ي سرورنا أن نكون جزءا من 
اليوم الرياضي السنوي الذي أقامته مدرسة 
التكامل العاملية حيث اتيحت لنا الفرصة 
للتفاعل بشكل مباشر مع الطلبة واملدرسني 
وأول��ي��اء أم��وره��م،و توعيتهم ح��ول أهمية 
اتباع منط حياة سليم وإعطائهم الفرصة 
لتجربة الغذاء الصحي من خالل األكياس 
التي مت توزيعها عليهم. ونظرا لردود الفعل 
االيجابية التي حصلنا عليها من االهالي 
على مبادرتنا هذه؛ فاننا نخطط الى اطالق 
حمالت مماثلة في املستقبل القريب والتي 
من شأنها أن تشّجع على استخدام العادات 

الصحية في تناول الطعام«.
هذا وقد استمتع األطفال باحلصول على 

احلقائب املليئة بالطعام الصحي والفواكه 
الطازجة والتي الق��ت استحسان االهالي 
الذين قّيموا هذه املبادرة في ارشاد اطفالهم 
وحتفيزهم على اختيار االطعمة الصحية ملا 
لها من فوائد كبرى على جسد االنسان على 

مدى احلياة. 
يجدر بالذكر أن مركز سلطان يحرص 
على لعب دور فعال في املجتمع من خالل 
دعم املبادرات التي تهدف الى ترويج منط 

احلياة الصحي.

جانب من اليوم الرياضي

أطفال مدرسة التكامل

3 أجهزة هاتف ذكية جديدة بنظام أندرويد تطلق في املؤمتر العاملي لألجهزة احملمولة

عصر جديد ألجهزة هاتف نوكيا الذكية
أطلقت شركة HMD العاملية 
امل��ط��ّورة ألج��ه��زة هاتف نوكيا، 
جيل جديد من أجهزة هاتف نوكيا 
الذكية، مرسية معايير جديدة 
في التصميم واجل��ودة وجتربة 

املستخدم عبر كل املجموعة. 
وت��ت��ض��م��ن ق��ائ��م��ة املنتجات 
العاملية املنتظرة ثالثة أجهزة 
ه��ات��ف ذك��ي��ة ج��دي��دة ه��ي جهاز 
نوكيا 6 اجلديد ال��ذي يتيح أداء 
عاليا وترفيها مميزا بتصميم 
فاخر وفائق املتانة، ونوكيا 5 
األن���ي���ق ال����ذي ي��ت��ك��ّي��ف بشكل 
مثالي في اليد، ونوكيا 3 الذي 
يتميز ب��ج��ودة غ��ي��ر مسبوقة 
ويتاح بسعر مناسب. وتعتمد 
املجموعة اجل��دي��دة م��ن أجهزة 
هاتف نوكيا الذكية نظام أندرويد 
ن��وغ��ات وت��وّف��ر جت��رب��ة سلسة 
وآم��ن��ة وحديثة وتتضمن كّلها 
خدمة »مساعد غوغل«. كما يشهد 
اليوم ع��ودة هاتف نوكيا 3310 
الكالسيكي ال��ذي أعيد تصميمه 

بخطوط جديدة.
وتؤكد عائلة االجهزه اجلديدة 
ال��ق��ول بأنه يحق لكل مستهلك 
احلصول على نوعية مميزة من 
األجهزة وليس فقط الفاخرة منها. 
الى جانب فلسفة التصميم التي 
ترّكز على حتسني جتربة جهاز 
الهاتف الذكي في كل مستوى، 
مت اختيار كل مكّون تقني بعناية 
وإدخ��ال��ه ضمن تصميم جهاز 
الهاتف ليعزز حياة املستهلك 
اليومية بأفضل الفوائد. إنطالقا 
من ميزات إرث جهاز هاتف نوكيا 
من اجلودة والبساطة واملوثوقية، 
مت تصميم املجموعة اجل��دي��دة 

جليل جديد من محّبي العالمة. 
م��ن خ���الل االل���ت���زام بتوفير 
جتربة أن��دروي��د حقيقية، ميكن 
أن يتوّقع املستخدمون جتربة 
سهلة ونظيفة ومن دون إضافات 
م��زع��ج��ة. أج��ه��زة ه��ات��ف نوكيا 
ال��ذك��ي��ة ال��ت��ي ت��ت��ض��م��ن أح���دث 
خدمات غوغل وحتديثات أمنية 
ش��ه��ري��ة حت��ف��ظ ج��ه��از الهاتف 
سليما وآمنا ومحّدثا. وتتضمن 
أجهزة هاتف نوكيا الذكية أحدث 
ابتكار من غوغل، وهو »مساعد 
غوغل« معززا جتربة أندرويد. 
وق��د تعاونت ف��رق العمل لدينا 
لضمان إدخ���ال خ��دم��ة »مساعد 
غوغل« متيحة خدمة التحادث 
مع »مساعد غوغل« بسهولة في 

أجهزة هاتف نوكيا الذكية.
مجموعة نوكيا اجل��دي��دة من 
أجهزة أندوريد الذكية التي أطلقت 
أم��س قبل انطالق أعمال املؤمتر 
العاملي لألجهزة احملمولة تتضمن 

التالي:
نوكيا 6 ينطلق للعاملية – 
جهاز نوكيا 6 الذي يجمع املهارة 
احلرفية العالية والتصميم املميز 
مع ميزة سمعية فريدة مع شاشة 
براقة وملّونة قياس 5.5 إنشات 
عالية الدقة، يتيح جتربة جهاز 

الهاتف ال��ذك��ي ال��ف��اخ��رة متاما. 
صنع هيكل جهاز نوكيا 6 من كتلة 
واح��دة من االملنيوم فئة 6000. 
مكّبر الصوت الذكي املزدوج يتيح 
للمستهلكني جتربة عمق ووضوح 
ال مثيل لهما، بينما يوّفر دولبي 
أمتوس جتربة ترفيهية تفاعلية. 
يتوّفر اجلهاز بأربعة أل��وان هي 
األس���ود غير ال��ل��ّم��اع، والفضي 
واألزرق املخفف والنحاسي، 
وسيبلغ متوسط سعر التجزئة 

العاملي لبيعه 229 €.
نوكيا 6 آرتي األسود بإصدار 
م��ح��دود – إح��ت��ف��اال مبجموعة 
نوكيا 6 على مستوى العالم مت 
إطالق جهاز نوكيا 6 آرتي األسود 
ب��إص��دار م��ح��دود. ه��ذا اإلص���دار 
اخلاص املزود بقدرة تخزين من 
64 غيغابايت وذاك���رة بقوة 4 
غيغابايت رام، يتيح أفضل املزايا 
من عائلة نوكيا 6 في لون أسود 
م��ذه��ل وسيبلغ متوسط سعر 

التجزئة العاملي لبيعه 299 €.
ونوكيا 5 – نوكيا 5 هو جهاز 
هاتف ذكي رقيق يناسب مبقاسه 
راح���ة ال��ي��د. مت��ت هندسة نوكيا 
5 بدقة متناهية من كتلة املنيوم 
واحدة من فئة 6000 البتكار هيكل 
متناغم ينساب بسالسة في شاشة 
كورنيغ غوريلال املصقولة عالية 
الدقة قياس 5.2 إنشا IPS. جهاز 
نوكيا 5 املشّغل مبنصة األجهزة 
النّقالة ك��وال��ك��وم سنابدراغون 
430 ومعالج ال��رس��وم كوالكوم 
أدرينو 505، يتيح التكامل الهيكلي 
والعناية بالتفاصيل واجل��ودة 

ال��ع��ال��ي��ة. ي��ت��اح ه���ذا التصميم 
ب��أرب��ع��ة أل���وان ه��ي األس���ود غير 
اللّماع، والفضي، واألزرق املخّفف 
والنحاسي وسيبلغ متوسط سعر 

التجزئة العاملي لبيعه 189€.
نوكيا 3 – جهاز الهاتف الذكي 
املذهل هذا مصّمم لتوفير جتربة 
مميزة بقيمة غير مسبوقة. بإطاره 
املصنوع بدقة آلية من االملنيوم من 
كتلة املنيوم واحدة بشاشة عرض 
م��ن ال��زج��اج امل��ص��ق��ول ق��ي��اس 5 
إنشات وكاميرا متداخلة بسالسة 
مع فتحة عريضة 8MP )أمامية 
وخلفية(، يجمع نوكيا 3 جتربة 
جهاز هاتف ذك��ي فائق اجل��ودة 
مم��ي��ز بتصميم صغير وأن��ي��ق. 
يتاح ه��ذا اجل��ه��از بأربعة أل��وان 
هي االبيض الفضي واألس��ود غير 
اللّماع واألزرق املخفف واألبيض 
النحاسي – وسيبلغ متوسط سعر 

التجزئة العاملي لبيعه 139 €.
كما مت اإلعالن اليوم عن نوكيا 
3310 – تصميم كالسيكي يولد 
م��ن ج��دي��د. ج��ه��از نوكيا 3310 
ال��رق��ي��ق واخل��ف��ي��ف وامل��ت��ني جدا 
ه��و حت��ّول حديث مذهل لواحد 
م��ن أكثر أج��ه��زة الهاتف مبيعا 
على اإلطالق. هذا اجلهاز املتجدد 
وامللون واحلديث التصميم الذي 
يتيح 22 ساعة وقت من احلديث 
وق��درة احتياطية ملدة شهر كامل 
يعود بتصميم محّدث. يتاح جهاز 
نوكيا 3310 بأربعة ألوان مميزة 
ه��ي األح��م��ر ال��داف��ىء واألص��ف��ر 
ال��ل��ّم��اع��ني، واألرزق ال��غ��ام��ق 

والرمادي بغالف غير ملّاع. 

3310 جهاز نوكيا اجلديد 

مع عرض موسيقي من تقدمي فرقة دامي السيف للفنون الشعبية وفقرات ترفيهية أخرى

»Ooredoo« احتفلت باألعياد الوطنية في سوق مروج
احتفلت Ooredoo، أس��رع شبكة في 
الكويت، باألعياد الوطنية مع املئات من 
زوار سوق م��روج ال��ذي يجمع العديد من 
امل��ش��اري��ع الشبابية حت��ت مظلة واح��دة 
باألعياد الوطنية وذل��ك ي��وم اجلمعة من 
األسبوع املاضي. وقدمت الشركة مسابقة 
خاصة بأغنيتها الشهيرة التي أطلقتها 
احتفاال باألعياد الوطنية »قصتكم شنو« 
والتي غنتها الفنانة املتألقة بلقيس فتحي، 
إضافة إلى توزيع الهدايا اخلاصة باألعياد 
الوطنية وأع��الم الكويت على جميع زوار 
ال��س��وق، ب��اإلض��اف��ة إل��ى ف��ق��رة ترفيهية 
قدمتها فرقة دامي السيف للفنون الشعبية 

املوسيقية.
يضم السوق منتجات زراعية وغذائية 
وحرف يدوية، باإلضافة إلى قسم مخصص 
باألطعمة يسلط الضوء على تنوع األطعمة 
احمللية، إل��ى جانب قسم خ��اص ألنشطة 
األط��ف��ال، وذل���ك على م���دار عطلة نهاية 
األسبوع مرة واح��دة في الشهر. وابتدأت 

 Ooredoo أنشطة السوق الذي تقدم له
رعاية استيراتيجية في نوفمبر املاضي، 
وتستمر حتى نهاية مارس املقبل. وأكدت 
الشركة في تصريح لها استمرارها بدعم 
ه��ذا امل��ش��روع الشبابي املميز ال��ذي يبرز 
إبداعات املشاريع الصغيرة واملتوسطة 
احلجم الشباب في مختلف املجاالت. وأكدت 
أن دعمها للشباب ممتد عبر سياستها 
للمسؤولية االجتماعية املبنية على قيم 
ال��ت��واص��ل وااله��ت��م��ام وال��ت��ح��دي، مركزة 
على سعي الشركة للمساهمة ف��ي دعم 
الشباب من خالل استيراتيجية املسؤولية 
االجتماعية املمتدة طوال العام. وسيكون 

سوق مروج القادم خالل شهر مارس.
وتعليقا على ذلك قال مدير أول إدارة 
االتصال املؤسسي مجبل األيوب: »تسرنا 
مشاركة أف��راح األعياد الوطنية مع أكبر 
عدد من االفراد وذلك من خالل هذه الفعالية 
املميزة والتي ندعم من خاللها أصحاب 
املشاريع الشبابية واملتوسطة من الشباب.
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