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أحمد احتفل بميالده الثامن

أحمد مع والديه وأصدقائه.. وقطع كيكة احلفل

أحمد وحوراء

احتفل احمد قرطال بعيد 
ميالده الثامن وس���ط فرحة 
األه���ل واالصدق���اء الذي���ن 
ش���اركوه فرحته ومتنى له 
اجلميع العمر املديد واحلياة 
الس���عيدة في كنف والديه 
وتزام���ن احتفال احمد بعيد 
ميالده مع جناحه في املدرسة 
ووعد والديه باستمرار التفوق 
والنجاح، ألف مبروك وكل عام 
وانت بخير يا أحمد وعقبال 

املائة عام.

السويط تخرج 
مهندسًا

في »داربي«

تخرج م.فهد عذال السويط 
في كلية الهندسة املدنية والبنية 
التحتي���ة في جامع���ة داربي 
باململكة املتح������دة بتق����دير 

جيد جدا.
التهنئة   وتلق��ى السويط 
واملباركة باملناسبة من األهل 
واألصدق���اء الذي���ن متنوا له 
مس���تقبال حافال بالنجاح وأن 
يس���تثمر ما تلق���اه من علوم 
ومع���ارف في خدم���ة وطنه 
الكويت، ألف مبروك  احلبيب 

ومنها لألعلى.

م.فهد السويط
صقر البدر يقدم درعا تكرميية من »املشروعات السياحية« لـ »أمريكانا«

جانب من زيارة نادي األطفال التفاعلي لـ »أمريكانا«

البدر متوسطا وفد »املشروعات السياحية«

»أمريكانا« تستضيف أعضاء نادي األطفال التفاعلي في »المشروعات«
في إطار أنشطة نادي األطفال 
التفاعلي الثالث الذي تنظمه 
السياحية  شركة املشروعات 
برعاية »زي���ن« لألطفال من 
سن 5 سنوات حتى 12 سنة، 
قامت اللجنة املنظمة للنادي 
بالتنسيق مع الشركة الكويتية 
لألغذية »أمريكانا« بتنظيم يوم 
مفتوح لألطفال أعضاء النادي 
التفاعلي الذي يضم مجموعة 
من األطفال ذوي االحتياجات 

اخلاصة وأقرانهم األسوياء.
وأع���دت اللجن���ة املنظمة 
برنامج���ا ترفيهيا وترويحيا 
وتثقيفيا لألطفال خالل الزيارة 
الى »أمريكانا« اشتملت على 
الكرواسون،  جولة في قطاع 
استمع خاللها األطفال الى شرح 

مفصل من فريق العمل 
ب� »أمريكانا« عن صناعة 
التي  الكرواس���ون واملراحل 
مير به���ا في صناعت���ه منذ 
البداية حتى التغليف ونزوله 
األسواق، في أجواء تسودها 
طاب���ع  وذات  امل���رح  روح 
تشويقي، حيث اعتمد فريق 
عمل »امريكانا« في شرحه على 
الطرق البس���يطة عن طريق 
إلقاء األسئلة وقد عبر األطفال 
عن دهشتهم واستمتاعهم مبا 
شاهدوه وتعلموه عن صناعة 
الكرواسون، ثم قام فريق العمل 
ب� »أمريكان���ا« بتقدمي هدايا 
لألطفال وعينات طازجة من 

الكرواسون.
الزيارة للش���ركة  وتع���د 
الكويتية لألغذية من الزيارات 
والرحالت املميزة التي حرصت 

اللجنة املنظمة على ان تكون 
ضمن برنامج رحالت هذا العام، 
ملا لها من دور بارز ورائد في 
صناعة األغذية بالكويت، كما 
انها تعد مصدرا رئيسيا ملعظم 
صناعات األغذي���ة وموزعيها 
بالكويت، وتض���م »أمريكانا« 
أبرز وأهم املطاعم العاملية حتت 
إدارته���ا والعديد من منتجات 

املخبوزات أيضا.
وفي نهاية الزيارة قام رئيس 
قسم العالقات العامة واإلعالم 
السياحية  بشركة املشروعات 
العمل  الب���در وفري���ق  صقر 
بنادي األطفال التفاعلي بتقدمي 
درع تذكارية تكرميا للشركة 
الكويتية لألغذية »أمريكانا«.


