
 في حوار  مدير عام التسويق بماكدونالدز مصر هشام عبد الوهاب
 وأكثر من في يوم اليتيم رواد المطاعم في رسم البسمة على شفاه األطفالشاركوا ماكدونالدز  موظفو"

 عرض رونالد ماكدونالد الشهيروتفاعلوا مع  والفنية ترفيهيةاألنشطة الاستمتعوا بطفل يتيم  2100
 

.. ضحكات صافية .. فرحة مألت القلوب الصغيرة .. تلك هي مفردات االحتفال بـ "يوم ابتسامات بريئة 
ماكدونالدز مصر والتي فتحت أبواب مطاعمها في كافة المحافظات  –اليتيم" الذي نظمته شركة مانفودز 

ال عن عدد من األنشطة التفاعلية والعروض الفنية، فضبطفل يتيم ليستمتعوا  2100أكثر من  واحتفلت مع
 .وجبات "هابي ميل" المتميزة لترسم السعادة على الوجوه

 
دفعنا إلجراء هذا الحوار مع هشام  مما اليتيم،تنظيم احتفالية يوم ب قامت ماكدونالدز مصر كل عام كعادتها

 بعض منعن سعادته بالمشاركة مع  والذي عبرمدير عام التسويق بماكدونالدز مصر، -عبد الوهاب
ورواد المطاعم في رسم البسمة على شفاه األطفال، الذين شعروا انهم ليسوا  مصر اكدونالدزالعاملين في م

  .وحدهم وان الجميع معهم فهم جزء أساسي من هذا المجتمع
 

نفخر باتباعنا استراتيجية أجاب  .؟  .كل عام حتفاليةاال هذه تحرص الشركة دائمًا على تنظيموبسؤاله لماذا 
سواء  وتنميتهم تتمحور في األساس حول إسعاد األطفالو التي بالمسئولية المجتمعية مستدامة فيما يتعلق 

تتعلق  من خالل التركيز على توفير وجبات متكاملة تلبي احتياجات األطفال أو دعم مبادرات مجتمعية
 .بالصحة والتعليم

 
 ما هي الفائدة التي تسعون لتحقيقها من خالل أنشطة رعاية االيتام؟ 

المجتمع، وفي نفس الوقت تكريس  في االيتام ساهم في ادماجت هذه المبادرات واألنشطة لها فوائد عديدة فهي
حريصة على تفعيل الشركة ستظل ومن هذا المنطلق  عمالئنا،قيم ومبادئ التطوع في نفوس العاملين وأيضا 

بيًا في األطفال وبخاصة األيتام في دورها المجتمعي كجزء ال يتجزأ من مسئوليتها لتترك دومًا أثرًا إيجا
كما ان تواجد ماكدونالدز "كجار حسن"   .المناسبات المختلفة والسيما يوم اليتيم وشهر رمضان من كل عام

 هو جزء من سياسة الشركة عالميًا.له دور إيجابي في المجتمع 
 
 



 الفعاليات التي شهدها االحتفال بيوم اليتيم؟ ما هي  
 طفل 1700 باحتفال مطاعم ماكدونالدز مصر مع أكثر مناألنشطة التفاعلية بدأت شمل اليوم عدد من 

االحتفال الذي اقيم في مول  الى طفل 400 أكثر من ، إضافة الي دعوةسواء في الفروع أو في دور األيتام
فة الي إضا "،3D"السنافر عرض الفيلم السينمائي بحيث استمتع األطفال العرب وكايرو فستيفال سيتي مول، 

  بشكل كبير. تفاعل معه االطفالعرض رونالد ماكدونالد الشهير الذي 
 

 ما هي المبادرات المجتمعية األخرى التي تشاركون فيها؟ 
يأتي على رأسها تطوير مناطق عزبة خير اهلل وبطن و  بالعديد من المبادراتشركة ماكدونالدز مصر تقوم 

مدارس ابتدائية لتأهيل أطفال المنطقة هذا إلى  10و حضانة 20البقرة حيث نجحت الشركة في تطوير 
  .جانب مبادرات الشركة في المجاالت الصحية والرياضية والتعليمية العديدة

 
 - انتهي -

 
 
 


