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علي غملوش

مصطفى عبدالرحيم

دينا وإميان عبدالرحيم

عماد عبدالرحيم

علي غملوش 
أطفأ الشمعة الثالثة

احتفل علي جنل الزميل بالل 
غملوش بعي���د ميالده الثالث 
وس���ط فرحة األهل، وأقامت 
عائلته حفال في لبنان، حيث 
شاركه االصدقاء فرحته وقدموا 
ل���ه التهنئة ومتن���وا له عمرا 
مديدا في كنف والديه، ووعده 
والده بهدية رائعة. ألف مبروك 

وعقبال ال� 100 سنة.

عماد ومصطفى ودينا وإيمان
 تفوقوا دراسيًا

احتفل مصطفى خفاجي بنجاح أبناء أخيه عماد ومصطفى ودينا 
وإميان عبدالرحيم خفاجي وحصولهم على نتائج متميزة في جميع 
املواد الدراسية وشاركهم فرحتهم، ومتنى لهم مستقبال حافال بالنجاح 
والتميز، وان يحصدوا دائما ثمار دراستهم تفوقا ومتيزا. ألف مبروك 

وعقبال اجلامعة.

املعتمرات في لقطة تذكارية

الصايغ يكرم إحدى املعتمرات

محمود بستكي وخليل البلوشي

محمد الصايغ مكرما حسن سليمان

محمد الصايغ وخليل البلوشي وعباس البلوشي يتوسطون عددا من املعتمرين

م المعتمرين بالقطاع المصرفي »المصارف« يكرِّ
في اطار اهتمامات نادي مصارف 
القطاع املصرفي  الكويت مبوظفي 
وأسرهم، قام محمود بستكي نائب 
رئيس مجلس االدارة ومحمد الصايغ 
أمني الصندوق وخليل ال����بلوشي 
عض���و مجل���س االدارة وعب���اس 
العام  املدير  البل���وش���ي مس���اعد 
العاملني بالقطاع املصرفي  بتكرمي 
الذين شاركوا في رحلة العمرة التي 

نظمها النادي.
االدارة  وقال بستكي ان مجلس 
يعمل على تنظيم مثل هذه االنشطة 

التي تسودها روح االسرة الواحدة 
والتي تعمل على خلق أجواء أسرية 
وتزيد من التع���اون والتقارب بني 
موظفي املصارف وأسرهم، وأشار 
الى أن هناك جلانا مختلفة تعمل على 
تقدمي العديد من االنشطة التي يتم 
دراستها وبعد ذلك ينفذ ما يتناسب 
القطاع املصرفي،  منها مع موظفي 
وقد ملس���نا النجاح لرحلة العمرة 

التي أثنى عليها اجلميع.
م���ن جهته، أكد محم���د الصايغ 
أن رحل���ة العمرة ضمن االنش���طة 

التي مت تنظيمها م���ن قبل اللجنة 
االجتماعية، وقد اش���ترك فيها 40 
من موظفي املصارف وأسرهم، وقد 
حققت االهداف التي نصبو اليها نظرا 
لإلعداد والتنظيم املس���بق، وتقدم 
الصايغ لكل من ساهم في إجناح هذه 
الرحلة بالشكر والتقدير، وأضاف ان 
هذا التكرمي يأتي اميانا من مجلس 
االدارة باجلهود الكبيرة التي بذلت 
إلجناح رحلة العمرة، ومتنى الصايغ 
أن يشارك موظفو القطاع املصرفي 

في أنشطة النادي املختلفة.




