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رزق رجل األعمال سعود صاهود املطيري 26
مبولود جديد أطلق عليه اسم »صاهود« تيمنا 
باسم جده، وقد استقبلت األسرة اخلبر ببالغ الفرح 

والسرور ومبزيد من السعادة والبهجة.
ألف مبروك يا بومش���اري املولود اجلديد 
وجعله اهلل ق���رة عني لوالدي���ه ويتربى في 

عزك.

النائ���ب فالح  يعت���ذر 
الصواغ عن عدم استقبال 
رواد ديوانيته، وذلك لسفره 
خارج البالد، على ان يعاود 
استقبالهم بعد عودته من 

اخلارج مبشيئة اهلل.

مبروك »صاهود« اجلديد الصواغ يعتذر
 لرواد ديوانيته

.. ورحلة بحرية إلمتاع احلضور البغلي متوسطا املشاركني في البرنامج

محمد الرندي يتسلم شهادة تكرمي

جانب من توزيع الهدايا على املسنني

هدية ألحد احلضور

.. وتكرمي خلالد احلريري الزميل خالد فوزي يتسلم شهادة تقدير من ابراهيم البغلي

.. وشهادة تقدير لعدنان زين الدين ابراهيم البغلي مكرما علي حسن

هدية من البغلي إلحدى احلاضرات

.. وتكرمي لعباس البغلي

إبراهيم البغلي متوسطا علي حسن وعدنان زين الدين

مشاركة تتسلم هديتها

هدية إلحدى املشاركات

تكرمي يوسف الطراروة

»المشروعات السياحية« احتضنت 
جائزة البغلي لالبن البار في منتزه الخيران

برعاي����ة وحضور رئيس مجلس إدارة اجلمعية اخليرية والراعي الرس����مي 
جلائزة البغلي لالبن البار ابراهيم البغلي ومدير عام منتزه اخليران عدنان زين 
الدين ومدير إدارة املسنني بوزارة الشؤون االجتماعية والعمل ورئيس اللجنة 
العليا املنظمة للجائزة علي حس����ن ونائب رئيس اللجنة املنظمة عصام حيدر 
وأمني صندوق جمعية الكش����افة الكويتية يوسف الطراروة وأعضاء اجلمعية 
من رواد الكشافة وكشافة النادي العلمي وعضو مجلس إدارة جمعية الرميثية 
عباس البغلي ومجموعة كبيرة من كبار املسنني وبعض األشخاص ذوي اإلعاقة، 
استضاف منتزه اخليران أحد مرافق شركة املشروعات السياحية جائزة البغلي 
لالبن البار للعام الثالث على التوالي حيث بدأت األنشطة باستقبال كبار السن 
واملشاركني، بعد ذلك قام البغلي وضيوفه بجولة بحرية على منت يخت سلسان 
وف����ي العودة ألقى ابراهيم البغلي كلم����ة أوضح فيها أهداف اجلائزة وهي دمج 
كبار السن في املجتمع وتفعيل دورهم االجتماعي الذي يساهم في دعم األجيال. 
وتقدم البغلي بالش����كر والتقدير جلميع اجلهات التي س����اهمت في إجناح هذه 
األنشطة وخص بالذكر شركة املشروعات السياحية وعلى رأسها نائب رئيس 
مجلس اإلدارة � العضو املنتدب خالد الغامن وعدنان زين الدين مدير عام منتزه 
اخليران وجميع العاملني بالش����ركة واملنتزه ووسائل اإلعالم املختلفة ثم ألقى 
علي حسن مدير إدارة رعاية املسنني بوزارة الشؤون االجتماعية والعمل ورئيس 
اللجنة املنظمة العليا للجائزة كلمة أشاد فيها بدور راعي اجلائزة والذي ساهم 
بشكل كبير في دمج املسنني في املجتمع والعمل على التقاء األجيال في املجتمع 
والدور الكبير في تزويد املش����اركني في األساليب احلديثة من أجل التعامل مع 
املسنني ونشر الوعي املجتمعي عن الشيخوخة وتطوير اخلدمات التي تقدم لكبار 
السن. من جهة أخرى، تقدم مدير عام منتزه اخليران عدنان زين الدين بالشكر 
والتقدير لراعي اجلائزة الختياره شركة املشروعات السياحية »منتزه اخليران« 
لتكون احدى شركات واملؤسسات الوطنية التي حتتضن أنشطة اجلائزة للعام 
الثالث على التوالي، وأضاف: ال نألو جهدا في تقدمي اخلدمات التي تس����اهم في 
إجناح مثل هذه البرامج الت����ي تعود على اجلميع باخلير، بعد ذلك قام البغلي 
وحس����ن وزين الدين بتكرمي املسنني واألشخاص ذوي اإلعاقة وأعضاء اللجان 
واجلهات املش����اركة ومت تكرمي علي حسن وزين الدين الذي قام بتكرمي البغلي 
وقد تخللت احلفل عروض ش����عبية قدمتها فرقة الرندي وشارك رواد الكشافة 
مع اجليل اجلديد من أبناء الكشافة في فقرات البرنامج ودعا البغلي الى بوفيه 

الغداء الذي أعدته إدارة منتزه اخليران.
وفي ختام برنامج األنش���طة مت توزيع الهدايا واجلوائز على احلضور 

واملشاركني في االحتفال.


