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البعيجان واحليدر مع فريق »األهلي« الفائز باملركز الثاني

البعيجان متوسطا قيادات املصارف واملكرمني

هشام البعيجان مكرما بشاير العجران من بنك اخلليج

درع تكرميية لتلفزيون الوطن فريق »الوطني« الفائز بكأس البطولةرمي الوقيان.. والكأس للمثالي

)أسامة البطراوي(وليد املرشود مع فريق العرض

جانب من العرض

فريق عمل »املرشود« مرحبا بالضيوف

أطياب املرشود تعني التجدد واالبتكار

نادي المصارف اختتم دوري البولينغ
حتت رعاية وحضور رئيس 
مجلس ادارة نادي مصارف الكويت 
هشام البعيجان ومدير عام اخلدمات 
املصرفي����ة لبنك الكويت الوطني 
عبداهلل التويجري وأمني الس����ر 
املساعد جاس����م احليدر ورئيس 
اللجنة االعالمية خالد املذن ومساعد 
املدير العام للنادي عباس البلوشي، 
ال� 11 للبولينغ  اختتمت البطولة 
التي ينظمها نادي مصارف الكويت 
للعامل����ني بالقطاع املصرفي على 
صالة كوزمو الساملية. وتوج فريق 
»الوطني« بط����ال لبطولة الفرق، 
وجاء ثانيا فريق »األهلي«، وثالثا 

فريق بيت التمويل.
فيم����ا جاءت نتائج مس����ابقة 
الثالث����ي بتص����در تريفور بوش 
وفريد غابريال وماريو سانتوس 
من البنك االهلي الكويتي، أما املركز 
الثاني فكان حملمود بستكي وناصر 
الغضبان وليتو التسيو من البنك 
االهلي املتحد، وجاء ثالثا محمود 
يوس����ف واحمد عجيل ومش����عل 
الرومي م����ن البنك الوطني، وفي 
مس����ابقة الزوجي تصدر تريفور 
بوش وفريد غابري����ال من البنك 
االهل����ي الكويت����ي املرك����ز االول 
للمسابقة، أما املركز الثاني فكان 
خلالد حافظ ومشعل الرومي من 
البنك الوطني، واملركز الثالث كان 
حملمود يوسف وبرناردو أوتيدا 

من البنك الوطني.
وتوجت بشاير العجران بطلة 

مسابقة السيدات من بنك اخلليج 
في املرك����ز االول فيما جاءت منى 
صادق من البنك االهلي الكويتي 
في املركز الثاني وش����يرلي بوش 
من البنك االهلي الكويتي في املركز 

الثالث.
وتوج برناردو أوتيدا من البنك 
الوطني بطال ملس����ابقة االساتذة، 
وجاء محمود يوس����ف من البنك 
الوطني ف����ي املركز الثاني وفريد 
غابريال من البنك االهلي في املركز 

الثالث.
وقام البعيجان وكبار احلضور 
بتتويج الفائزين باملراكز املتقدمة، 
ومت تقدمي كأس أعلى شوط فردي 
لالعب مش����عل الرومي من البنك 
الوطني، وكأس أعلى ثالثة أشواط 

الكويت  للفرق كانت لفريق بنك 
الوطن����ي، وكأس الالع����ب املميز 
ألفضل 20 شوطا لالعب تريفور 
الكويتي،  البنك االهلي  بوش من 
وكأس الفريق املثالي لبنك الكويت 

املركزي.
وقدم البعيجان درعا تذكارية 
إلدارة كوزمو الستضافتها البطولة، 
وقدم درعا تذكارية لفهد االبراهيم 
مدير القسم الرياضي بقناة الوطن 
لتغطيته نهائ����ي كأس املصارف 

للبولينغ.
البعيجان بالبطولة  وأش����اد 
العالي لالعبني، وهنأ  واملستوى 
الفائزين باملراك����ز االولى وتقدم 
بالشكر جلميع من ساهم في إجناح 

البطولة.

»نابوكو« و»أميتوس« من أطياب المرشود في »الصالحية«
لميس بالل

طرحت شركة أطياب 
املرشود عطرها اجلديد 
»نابوك���و« في مجمع 
بحضور  الصاحلي���ة 
الش���يخ صباح اجلابر 
ومدير عام شركة أطياب 
املرشود وليد املرشود 
ومصمم العطر الفرنسي 

فيليب.
بالذك���ر  واجلدي���ر 
ان معرض الصاحلية 
خصص لعطر »نابوكو« 
فقط وسيتم طرح العطر 
قريبا في كل من اململكة 
العربي���ة الس���عودية 
وسلطنة عمان ومملكة 

البحرين.
وع���ن العط���ر فقد 
طرح خالل احلفل عطر 
»نابوكو« للجنس���ني 
و»أميتوس« للنس���اء 
حيث عرض كل منهما 
على حدة في مجس���م 
مغلق وكأنه حتفة ميثل 
البابلي  امللك نابوك���و 
وزوجته امللكة الفارسية 
أميت���وس قبل 6 آالف 

سنة قبل امليالد.
ومتيزت فكرة طرح 
العطر بإيقاظ احلواس 
للحضور ع���ن طريق 
العط���ر وتذوق  ش���م 
بأنواعها  الشوكوالتة 
ونكهاته���ا املختلف���ة 
وس���ماع املوس���يقى 
ومش���اهدة الرسومات 
والديك���ور  املمي���زة 
املع���روض بطريق���ة 

رائعة.


