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»القادسية« يكّرم العبي التايكوندو

أقام نادي القادس���ية الرياضي حفال لتكرمي 
املتفوقني في لعبة التايكوندو مبناسبة حصولهم 
عل���ى كأس التف���وق العام للموس���م الرياضي 
2010/2009، وكذلك ملا بذلوه من جهود تدريبية 

طول العام حتى حصدوا أفضل النتائج فاستحقوا 
الكأس بجدارة.

وقد قام أمني السر العام وليد األنصاري بتكرمي 
الفائزين من الالعبني.

مشاركة من اجلميع في قطع كيكة احلفل

تكرمي أحد املشاركني

لقطة تذكارية لالعبي تايكوندو نادي القادسية وأمامهم الكؤوس

»هوندا سيفيك« للرابح في سحب »مهرجان الوطنية وكأس العالم للتسوق« السابع

خالد خاسكية معلنا اسم أحد الفائزين فريق العمل.. وتشجيع للحضور

لميس بالل
كانت س����يارة هوندا سيفيك 
من نصيب عبدالوهاب مصطفى 
الس����حب  الكندري وذلك ضمن 
الس����ابع الذي جتريه الش����ركة 
الكويتية املتحدة لإلعالن والنشر 
والتوزيع اسبوعيا على اجلوائز 
القيمة واملقدمة للمتسوقني من 
نقاط البيع املشاركة في مهرجان 
الوطنية وكأس العالم للتسوق 
من ش����ركات ومح����ال جتارية، 
والذي اقيم في مجمع مارينا مول 
بإش����راف وحضور ممثل وزارة 
الهاجري، وعدد  التجارة جاسم 
كبير من املشاركني في املهرجان، 
الى جانب عمالء الشركات الذين 
تابعوا ف����رص فوزهم باجلوائز 
القيمة التي يقدمها املهرجان والتي 
بدأت بسيارة هوندا سيفيك للفائز 
األول ثم جوائز الكترونية متعددة 
وقيمة تخللته����ا جوائز فاجأت 

احلضور.
واملشاركة تكون عن قيمة كل 
عشرة دنانير مشتريات يحصل 
املشتري على كوبون سحب يخوله 
الدخول في السحوبات االسبوعية 
التي ستجرى خالل فترة املهرجان، 
كما انه ميكن للمشتري استرداد 
قيمة مش����ترياته اذا فاز فريقه 

السحب القادم سيكون يوم الثالثاء 
املقبل في مقر مجمع املارينا مول 
وسيتخلله مفاجآت عدة، كما شكر 
خالل تقدميه البرنامج الرعاة وكل 
من س����اند هذا املهرجان املتميز 

وعمل على إجناحه.

فاز نايف عبدالعزيز رومي بكاميرا 
ديجيتال، وفاز كل من بدر محمد 
غلوم ودالل مبارك املطيري بجهاز 

DVD نظام سينمائي منزلي.
وفي نهاية مهرجان الس����حب 
الس����ابع اعلن خالد خاسكية ان 

عبدالوهاب مصطفى الكندري، وفاز 
هاني حسني عبدالباقي بتلفزيون 
باناس����ونيك 58 بوصة، كما فاز 
وليد محمد الش����امري بتلفزيون 
50 بوصة، وف����ازت هيا عبداهلل 
الكندري بتلفزيون 37 بوصة، كما 

الذي رشحه على كوبونات السحب 
مبباريات كأس العالم، وذلك من 
خالل سحب خاص بهذا الترشيح. 
اما عن نتائج السحب السابع فقد 
فاز باجلائزة األولى وهي سيارة 
هون����دا س����يفيك مودي����ل 2010 

فرحة األطفال.. وسيارة هوندا من نصيب عبدالوهاب الكندري

 )محمد ماهر(ممثل وزارة التجارة جاسم الهاجري يشرف على عملية السحب

جاسم الهاجري وخالد خاسكية أمام بوستر مهرجان الوطنية

عبدالعزيز الفودري تخّرج في الروضة

احتفلت لولوة وغنيمة بورحمة حفيدتا رئيس نادي املتقاعدات 
في جمعية املعلمني بتخرجهما، حيث تخرجت لولوة من الروضة 

وغنيمة في احلضانة وسط فرحة األهل واألصدقاء.

لولوة وغنيمة احتفلتا بنجاحهما

احتفل عبدالعزيز 
خالد محمد الفودري 
مبناسبة تخرجه في 
روضة اليرموك، وقد 
عبر عن س���عادته 
ملعلماته  وتقديره 
منيرة السنعوسي 
ونورة علي ودانة 
عبداملل���ك ومديرة 
الروضة إقبال املنير، 
وتلقى عبدالعزيز 
التهنئة من والديه 
ومن األصدقاء الذين 
متنوا دوام النجاح، 
ألف مبروك وعقبال 

اجلامعة.

عبدالعزيز خالد الفودري

غنيمة بورحمة لولوة بورحمة


