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القديري والبقصمي يودعان سفيري ألمانيا وبلجيكا.. وسالمات للجبرينجم عاد من ألمانيا

»البترول الوطنية« تنظّم رحلة ألبناء موظفيها إلى منتزه الخيران

أقام محمد القدي���ري وعقيلته الفنانة 
التشكيلية والكاتبة الكويتية ثريا البقصمي، 
حفل استقبال في منزلهما مبنطقة مشرف 
قبل أيام على شرف سعادة سفير مملكة 
بلجيكا جيل هيفارت وعقيلته، وس���فير 
جمهورية أملانيا ميشائيل فوربس وعقيلته، 
وذلك مبناس���بة انتهاء مهام عملهما لدى 

الكويت.
وحضر حفل االس���تقبال ع���دد كبير 
من الس���فراء والديبلوماسيني املعتمدين 
لدى الكويت وأصدقاء الطرفني. وتعبيرا 
عن احملب���ة والصداقة قدمت الفنانة ثريا 
أملانيا  البقصمي، لوحتني هدية لس���فير 
وسفير بلجيكا، مع التمنيات لهما والعائلة 
مبوفور الصح���ة والعافية والتوفيق في 

مهامهما الرسمية القادمة.

في اطار برنامج الرحالت الشهرية الذي 
الكويتية  الوطنية  البترول  أعدته ش����ركة 
الذي يتضمن تنظيم العديد من األنش����طة 
الترفيهية املوجهة ألبن����اء موظفيها خالل 
فصل الصيف، نظم قسم العالقات الداخلية 
بدائرة العالقات العامة واإلعالم رحلة الى 
منتزه اخليران ش����ارك فيها عدد كبير من 

ابناء العاملني بالشركة.
بدأ برنامج الرحلة باستقبال أبناء العاملني 

بنادي بيت الوطنية واملكتب الرئيسي للشركة 
وسط أجواء من الترقب واحلماسة، لينطلق 
األطفال بعدها الى منت����زه اخليران برفقة 
منظمي الرحلة من فريق العالقات الداخلية 
الزمالء أحمد شهاب، وسام جمال الدين، مي 
اخلضير، إميان عيسى، حيث قضى اجلميع 
يوما حافال استمتعوا خالله مبمارسة السباحة 
واأللعاب املائية والتنافس في صالة األلعاب 
بعيدا عن حرارة الصيف، كما تضمن برنامج 

الرحلة توزيع الهدايا الرمزية على األطفال 
املشاركني الذين أعربوا عن سعادتهم بأجواء 

املرح التي سادت تلك الرحلة.
وكانت دائ����رة العالقات العامة واإلعالم 
قد نظمت منذ بداية موسم الصيف عددا من 
الرحالت ألبن����اء املوظفني تضمنت زيارات 
ملجموع����ة مميزة م����ن املرافق الس����ياحية 
والترفيهي����ة في الكوي����ت، كصالة التزلج 

واملدينة الترفيهية واملركز العلمي.

عاد الكاتب الصحافي الزميل 
مصيب جنم من أملانيا بعد رحلة 
عالج اس���تمرت ش���هرا تكللت 
بالنجاح بحمد اهلل وتلقى الزميل 
جنم التهنئة واملباركة بالسالمة 

والشفاء من األهل واألصدقاء.
»األنباء« تتقدم الى الزميل جنم 
بأطيب التهاني بهذه املناسبة، مع 
خالص التمنيات بدوام الصحة 

والعافية.

ادخل النائب األسبق حمود 
ناصر اجلبري الى مستشفى 
ف���ي حالة صحية  الفروانية 
حرجة حيث يرقد هناك لتلقي 
العالج.. نسأل اهلل له الشفاء 

العاجل.

حمود اجلبريالزميل مصيب جنم

البقصمي والقديري يقدمان لوحتني فنيتني لسفيري بلجيكا وأملانيا

لقطة تذكارية للمشاركني في الرحلة

السفيرة األميركية ديبورا جونز مع محمد القديري وحرمه الفنانة ثريا البقصمي ود.منيرة القديري

عبدالعزيز تفوّق في المعهد األزهري

احتف����ل عبدالعزيز رضا القزاز بنجاح����ه بتفوق في الصف 
الس����ادس باملعهد األزهري وانتقاله الى الصف األول االعدادي، 
كما احتفل شقيقه محمد رضا القزاز بنجاحه في الصف الثالث 
االبتدائي وانتقاله الى الصف الرابع، بينما دخل الشقيق األصغر 

عبدالرحمن روضة األطفال. 
ألف مب���روك وعقب���ال اجلامع��ة.

محمد وعبدالرحمن وعبدالعزيز رضا القزاز

أحمد احتفل
بعيد ميالده

احتفل حماد ديب وأسرته 
بعيد امليالد األول البنهم أحمد 
وأقاموا باملناسبة حفال حضره 
األهل واألصدقاء الذين قدموا 
املبارك���ة ألحمد وش���اركوه 
فرحته ومتنوا له حياة سعيدة. 
مبروك يا أحمد وعقبال ال� 100 

سنة.
أحمد حماد ديب


