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.. وصورة للذكرىمنال املطر مع عدد من املشاركني باملخيم

جانب من املسابقات الترفيهية في اليوم املفتوح

ركوب اجلمل

.. ومشاركة من الصغار والكبار

العروسان م.محمد نصر غيث ود.رشا السيد شعبان

محمد السيد شعبان ورحاب السيد شعبان بصحبة العروسني

موظفو »الوطني« استمتعوا بأجواء املخيم الربيعي

الدبكة اللبنانية

طاقم عمل املتحدة للمختبرات اثناء مشاركته باملاراثون

القنصل العام علي الهيفي يشارك اخلطوط الوطنية احتفالهم بالعيد الوطني في جدة

يوم عائلي لموظفي البنك الوطني وعائالتهم

البهجة  وس���ط أجواء م���ن 
الغامرة بروح األس���رة الواحدة 
ومبش���اركة أكثر من 2000 من 
الوطني  الكويت  موظفي بن���ك 
 The« وعائالتهم، ش���هد مخيم
اليوم  Camp« مؤخرا أنش���طة 
املفتوح ملوظفي »الوطني« وذلك 
بحضور عدد من قيادات وموظفي 
البنك من مختلف اداراته وفروعه 
بصحبة عائالتهم، حيث قضوا 
يوما كامال من املتعة، واش���تمل 
اليوم على العديد من األنشطة 
الترفيهية واأللعاب املسلية للكبار 
والصغار، باإلضافة الى العديد 
من املسابقات جلميع املوظفني 

وعائالتهم.

»المتحدة للمختبرات« تشارك في ماراثون التوحد

»الخطوط الوطنية« تحتفل بالعيد الوطني للكويت في جدة

هدية العمر لليلة العمر من »شاطئ النخيل«

الطيران  الوطنية، شركة  احتفلت اخلطوط 
الكويتية ذات اخلدمات املتميزة بالعيد الوطني 
للكويت من خالل مشاركتها ودعمها حلدث بارز 
نظمته القنصلية الكويتية في مدينة جدة، وقد 
رح����ب القنصل العام الكويتي مع عدد من كبار 
املسؤولني احلكوميني بأكثر من 500 ضيف من 

ديبلوماسيني ورجال أعمال وإعالميني.
افتتح احلدث بكلمة ألقاها القنصل العام علي 
الهيفي تبعها حفل عشاء وبرنامج ممتع تخلله 
سحب على جوائز قدمتها اخلطوط الوطنية، إذ 
قدم مدير اخلط����وط في جدة فهد بزاره الى كل 
من الرابحني ال� 4 تذاكر سفر مجانية الى أي من 

وجهات اخلطوط الوطنية.
وتعليقا على احلدث، قال مدير العالقات العامة 

في اخلطوط الوطنية، جاسم القامس: »كشركة 
طيران كويتية فإننا دائما نفخر باملشاركة في 
االحتفاالت الوطنية للكويت، وقد كانت مشاركتنا 
في جدة مصدر سعادة لنا بأن نكون مع قنصلية 
الكويت خير ممثل لبلدن����ا في اململكة العربية 
الس����عودية من خالل املش����اركة في االحتفال 
بالعيد الوطني وعي����د التحرير، ونحن نتطلع 
دائما للمشاركة في أي حدث وطني انطالقا من 

مسؤوليتنا جتاه وطننا«.
جدير بالذك����ر ان اخلطوط الوطنية توفر 3 
رحالت أس����بوعية بني الكويت وجدة التي تعد 
ثاني اكبر م����دن اململكة العربية الس����عودية، 
وبوابة احلج����اج واملعتمرين القاصدين مدينة 

مكة املكرمة.

ليلة الزفاف في فندق ومنتجع شاطئ النخيل 
ليل���ة من ليالي العمر وذكرى ال تنس���ى بجميع 
تفاصيلها الكبيرة والصغي���رة، ابتداء من قاعة 
»ج���اوى« للحف���الت التي تتميز بالتس���هيالت 
واخلدم���ات املتعددة، ما يجعلها املكان األنس���ب 
إلقامة حفالت الزفاف بتصميمها االستثنائي كما 

تستوعب أكثر من 500 شخص.
وليكتمل احلفل ولتكتمل الفرحة معنا ندعوكم 
الختيار هدية العمر لليلة العمر من رحلة لشخصني 
مع إقامة رومانسية ملدة ليلتني في فندق ومنتجع 
جال الفجيرة، كوشة، تصوير الڤيديو والفوتوغراف 
أو دي جيه، باإلضافة ال���ى باقة النخيل املميزة 
واملقدمة لكل عروس���ني شاملة قائمة طعام غنية 

مع ركن من أركان الطهي املباش���ر، كعكة زفاف 
مميزة وفق اختياركم، إقامة في جناح فاخر، فطور 
شهي في مطعم »البامليري«، غذاء مميز في مطعم 
»املهلب« للمأكوالت البحرية ذي اإلطاللة املباشرة 
على البحر، عشاء رومانسي في مطعم »طاجني« 
املغربي، وجلسة مساج للعروسني في »األوركيد 
سبا« على أعلى مس���توى من الراحة والرفاهية 

لتضفي على مناسبتكم طابعا خاصا.
وعروض ليلة الزفاف في فندق ومجتمع شاطئ 
النخيل سارية األجل حتى 31 يوليو 2010 ليستمتع 
كل عروس���ني بأجمل حلظ���ات العمر انطالقا من 
فندق ومنتجع شاطئ النخيل لتكون هدية العمر 

لليلة العمر.

محمد ورشا احتفال بخطوبتهما

في حفل بهيج جمع االهل واالصدقاء، احتفل الس���يد ش���عبان 
بخطوبة كرميته د.رشا السيد ش���عبان على م.محمد نصر غيث 
وباملناسبة تقدم الزميل اسامة دياب للعروسني باملباركة واطيب 

االمنيات بحياة رافلة بالسعادة والهناء.

شاركت شركة املتحدة للمختبرات في ماراثون 
مركز الكويت للتوحد اخلامس حتت ش���عار 
»لنحدث فرقا ف���ي التوحد« والذي يهدف الى 
نشر الوعي عن التوحد، وقد اقيم حتت رعاية 
الش���يخ احمد العبداهلل الصباح يوم السبت 
املوافق 6 اجلاري والذي انطلق بداية من ابراج 
الكويت منتهيا مقابل سوق شرق، حيث شارك 
في املاراثون عديد من الس���فراء منهم س���فير 
اليابان والصني وس���ريالنكا وبنغالديش الى 
جان���ب العديد من املواطن���ني واملقيمني، وفي 

نهاية املاراثون مت تك���رمي الفائزين باالضافة 
الى اجلهات الراعية.

من جانب آخر اك���د الرئيس التنفيذي في 
الش���ركة املتحدة للمختبرات د.محمد اجلعفر 
على حرص الشركة على املشاركة املستمرة في 
األنشطة االجتماعية والصحية وتواصلها الدائم 
في هذا املجال، باالضافة الى املساهمة في دعم 
هذه الفئة م���ن املجتمع والتي تعد من الفئات 
التي حتتاج الى االهتمام واملساندة والدعم من 

قبل اآلخرين والتواصل معهم.


