
مجتمعالجمعة  23  يوليو  2010   16

حسني ومسلط البرازي يهنئان

خالد الشليمي وداود السابج يباركان

حسني مزيد وخالد القطان يباركان محمد هايف يقدم التهاني د.حسني جليعب ود.ضيف اهلل أبورمية يهنئان

املعرس تريحيب البرازي مبارك الوعالن مهنئا

نفل الدوسري ومفرج املطيري يباركان ماجد موسى وجمال الشايع يباركان

أفراح البرازي
احتفل علي 
مث���ال البرازي 
بزف���اف أخيه 
ت������ريح�ي���ب 
جمع  بحضور 
الن���واب  م���ن 
والشخصيات 
واأله������������ل 
واألصدقاء الذين 
املباركة  قدموا 
والت��ه��ان�����ي 
مل����ناس���بة  با
ألف  السعيدة. 
مبروك وبالرفاء 

والبنني.

رحلة بحرية لموظفي المصارف وعائالتهم

طالبات مدرسة الصابرية يقدمن إحدى الفقرات

متابعة من أولياء األمور لفقرات احلفل

»الصابرية االبتدائية« تكّرم متفوقاتها

أقامت مدرس���ة الصابرية االبتدائية � بنات 
احتفاال خاصا بتكرمي تلميذاتها الفائقات، وقد 
ألقت مديرة املدرس���ة مرمي الشليمي كلمة بهذه 
املناسبة شكرت فيها أولياء األمور على تعاونهم 
املس���تمر مع اإلدارة املدرس���ية وهنأتهم بتميز 

الطالبات، مؤكدة أهمية التواصل بني املدرس���ة 
والبيت واحلرص على بذل كل جهد ممكن لالرتقاء 
مبس���توى الطالبات تعليميا وتربويا. وتخلل 
احلفل عروض رائع���ة قدمتها الطالبات ونالت 

اعجاب احلضور.

موظفو البنوك وعائالتهم استمتعوا باألجواء الرائعة على ظهر السفينة ايكاروس

كرمية تتوسط روال عباس وأحد الفائزين باملسابقاتعباس البلوشي مكرما مازن خلف

لقطة عائلية

رس���م نادي مصارف الكويت املرح والفرح والبسمة على 
وجوه أكثر من 350 موظفا من موظفي البنوك وأسرهم وذلك 
خ���الل الرحلة والنزهة البحرية الت���ي نظمها لهم على ظهر 

»ايكاروس« إحدى بواخر شركة النقل العام العمالقة.
وأفاد عباس البلوش���ي مس���اعد املدير العام بأن الرحلة 
شهدت اقباال كبيرا من العاملني بالقطاع املصرفي وعائالتهم، 
وقد اشترك في هذه الرحلة أكثر من 350 موظفا من موظفي 
البنوك وأسرهم وأمضوا ثالث ساعات مليئة بالفرح واملرح 
والبس���مة، وذلك من خالل برنامج ترفيهي وترويحي أعدته 
اللجنة االجتماعية، وأشرفت على تنفيذه، وتخلل البرنامج 
مسابقات متعددة جلميع أفراد األسرة، وكذلك اجلوائز والهدايا 
القيمة التي وزعت على املشاركني الفائزين في املسابقات، ثم 

بعد ذلك قدمت وجبة العشاء لكل احلاضرين.
وعن األنش���طة القادمة أفاد عباس البلوش���ي بأن هناك 
العديد من األنش���طة االجتماعية والثقافية وذلك لتنظيمها 
للعاملني بالقطاع املصرفي وعائالتهم وذلك بعد انتهاء موسم 

االمتحانات.

حصة تحتفل 
بتخرجها في الثانوية

احتفلت الطالب���ة حصة أمان األمان بتخرجها 
في ثانوية العصماء بنت احلارث، وشاركها األهل 
واألصدقاء فرحتها ومتنوا لها مس���تقبال دراسيا 
حافال بالنجاح والتف���وق وان حتقق طموحاتها 
وآمالها وتستعد حصة لدخول اجلامعة. ألف مبروك 

وعقبال التخرج.


