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هند الغربللي مع املشاركني في االحتفال

األطفال ارتدوا مالبس بألوان علم الكويت تعبيرا عن فرحتهم

الشخصيات الكرتونية أمتعت احلضور

مسابقات وجوائز للحضور

محمد شعبان عادل اإلبراهيم

جمعية السالمية تحتفل بالعيد الوطني ويوم التحرير
ليلى الشافعي

في احتفال كبير شارك فيه 
أكثر من 20 ألف مواطن ومقيم 
من اجلنس���يات العربية أقامت 
التعاونية  الس���املية  جمعي���ة 
احتفالها مبناس���بتني عزيزتني 
على قلب كل كويتي وهما يوم 
العيد الوطني ويوم التحرير وأفاد 
رئيس مجلس إدارة اجلمعية عادل 
يوسف اإلبراهيم بأن هذا االحتفال 
جاء تعبيرا عن سعادتنا ورغبة 
منا في اسعاد املساهمني وسكان 
منطقة الساملية وزبائن اجلمعية 

من جميع اجلنسيات.
واكد ان هذا هو دأب اجلمعية 
ان تشارك في كل مناسبة وطنية 
وفي االعياد الوطنية وعيد الفطر 

وعيد االضحى.
وق���ال في هذا الي���وم قدمت 
اجلمعية عروضا مخفضة على 
السلع واالغذية والفاكهة بنسبة 
تزيد على 50% باالضافة إلى تقدمي 

سحوبات وجوائز. وقد قامت فرقة 
العارضة الكويتية بتقدمي رقصات 
ش���ارك فيها االطفال كما قدمت 
البرامج الترفيهية والهدايا على 
االطفال باالضافة الى تكرمي 30 
موظفا من قدامى موظفي جمعية 
الساملية خلدمتهم الطويلة مشيرا 
الى ان هذا التكرمي يتم الول مرة، 

مشيرا الى ان احلفل شارك فيه 
جميع اعضاء مجل���س االدارة 
ومنهم نائب رئيس مجلس االدارة 
عادل احلساوي واالعضاء: بدر 
املضحي، حامد وحيد، وسامي 
اخللفان ومدير اجلمعية محمود 
عبداملجيد واس���تمر احلفل من 

الرابعة الى السابعة مساء.

علي احتفل باألعياد الوطنية

جنى أطفأت 
شمعتها األولى

اطفأت جنى محمد جالل 
شمعتها االولى وسط فرحة 
الذين  االهل واالصدق���اء 
شاركوها فرحتها وقدموا 
لها الهدايا التذكارية، الف 
مبروك يا جنى وعق��بال 

100 سنة.

احتفل محمد ابراهيم واس���رته بعيد مي���الد ابنهم علي الذي 
يتزام���ن مع االعياد الوطنية حيث ارتدى علي االزياء بألوان علم 
الكويت، كما ش���اركت د.اديبة احلربان جدة علي فرحته وقدمت 
له الهدايا اجلميلة باملناس���بة، مبروك يا علي وامنياتنا لك بحياة 

رافلة بالسعادة.

)أسامة البطراوي(الشيخة فريحة األحمد والشيخ صباح العبداهلل مع أعضاء الوفد الزائر

)احمد باكير(رسم على الوجوه

حنان عبدالمعبود
أقام مستشفى السيف احتفاال خاصا باألطفال 
مبناسبة أعياد الكويت، وشمل توزيع اجلوائز 
والهداي�����ا على األطفال خالل املس���ابقات التي 
تضمنها احلفل والتي ح���ازت إعجاب األطفال 

وذويه��م.
وأكدت نائب رئيس الشركة املتحدة للخدمات 
الطبية للتسويق والعالقات العامة هند الغربللي 
ان تنظيم هذا النشاط جاء من منطلق الشعور 
باملسؤولية االجتماعية ومشاركة أهالي الكويت 
فرحتهم باألعياد الوطنية، وقالت الغربللي في 
تصريح صحافي لها خالل االحتفال الذي اقيم 

باملستشفى، ان املستشفى حريص على توفير 
التوعية الصحية الالزم���ة لألطفال باعتبارهم 

شباب الغد، وثروة املجتمع.
الفت���ة الى ان احلفاظ عل���ى صحتهم يعني 
خل���ق أجيال قوية قادرة عل���ى زيادة انتاجية 
املجتمع وتنميته ولذلك يحرص املستشفى على 
تثقيفهم صحيا منذ اللحظة األولى للجنني وهو 

في بطن أمه.
وق���د أعرب األطفال وذويهم عن س���عادتهم 
باالحتفال الذي تخللته املسابقات والرسم على 
الوج���وه وتقدمي العديد م���ن الهدايا واجلوائز 

اليهم.

فريحة األحمد أقامت حفل عشاء للوفد الطبي األميركي الزائر

»السيف« يحتفل باألعياد الوطنية ويوزع الجوائز على األطفال

وفحص عدة حاالت بالتعاون مع االطباء 
املوجودين هناك، كم����ا متت تلبية دعوة 
من قبل وزير الصحة لفحص عدة حاالت، 
حيث قام د.جون بول بعد 12 س����اعة من 
العمل املتواصل بزيارة اخرى ملستش����فى 

ابن سينا وفحص عدة حاالت.

املقدمة باملستشفى العسكري عبر خبرات 
متطورة.

وبين����ت ان االطباء اج����روا العديد من 
اجلراحات، حيث ق����ام د.جون بول بعدة 
عمليات في املستشفى العسكري، كما زار 
مستشفى ابن سينا مع د.يوسف العوضي 

قدم الدعم والتوجيهات.
من جهتها، قالت مستشارة مستشفى 
ميموريال هيرمن ميموريال سيتي ميدكال 
سنتر خلدمات املرضى الدوليني وتطوير 
االعمال الدولية د.عبير صقر ان هدف الزيارة 
تبادل اخلبرات والرفع من شأن اخلدمات 

حنان عبدالمعبود
اعربت رئيسة اللجنة العليا جلائزة االم 
املثالية لالس����رة املتميزة الشيخة فريحة 
االحمد ع����ن س����عادتها وتقديرها لزيارة 
الوفد الطبي االميركي الزائر من مستشفي 
»ميموريال هيرمان« في والية تكس����اس، 
وقالت في تصريح صحافي على هامش حفل 
العشاء الذي اقامته للوفد بحضور مدير ادارة 
خدمة املتقاعدين والعالج في اخلارج بوزارة 
العبداهلل ومسؤول  الدفاع الشيخ صباح 
العالج باخل����ارج في امللحق العس����كري 
الروضان: اجلميل  املقدم نبيل  بواشنطن 
ان تأتي هذه الزيارة مواكبة العيادنا، العيد 

الوطني وعيد االستقالل.
من جانبه، اكد مسؤول العالج في اخلارج 
في امللحق العسكري بواشنطن املقدم نبيل 
الروضان ان الزيارة متت بالتنسيق عبر 
االتصال مع مدير ادارة العالج في اخلارج 
بوزارة الدفاع الشيخ صباح العبداهلل والدعم 
الرئيس����ي من وزير الدفاع الش����يخ جابر 
املب����ارك حتى حضر االطباء الزائرون الى 
املستشفى العسكري، وهم متخصصون في 
جميع التخصصات، واجروا بعض العمليات 

اجلراحية.
واختتم الروضان مقدما الشكر لسفيرنا 
في واشنطن الشيخ سالم العبداهلل والذي 


