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م.عبداهلل العنزي عبدالهادي العجمي

غبقة العنزي الرمضانية 
اليوم في الدوحة

يقيم عضو املجلس البلدي م.عبداهلل العنزي 
غبقته الرمضانية السنوية، احتفاال بشهر رمضان 
املب���ارك اعاده اهلل على األمة االس���امية باخلير 
والبركات، وذلك مساء اليوم )األحد( 29 اجلاري، 
بعد صاة التراويح، في صالة الشهيد فهد األحمد 

الصباح في الدوحة.

ديوانية العجمي 
كل أحد

يس���تقبل عبداله���ادي 
العجم���ي رواد ديوانيته 
الكائنة في اش���بيلية ق3، 
ش308، مس���اء كل ي���وم 

احد

غبقة مميزة لـ »الكويتية لنفط الخليج« في سفير الفنطاس

قرقيعان »إنفانيتي« الترفيهي في مول 360 هدايا ومرح

لميس بالل
على وقع أهزوجة »قرقيعان وقرقيعان بني اقصير ورميضان.. عادت 
عليكم صيام كل س����نة وكل عام.. ياهلل تخلي ولدهم ياهلل خلي ألمه 
ي����اهلل« أحيا مركز انفانيتي الترفيهي العائلي في مول 360 في الدور 
الثالث ليلة القرقيعان، بحضور حاش����د من األطفال وأسرهم، الذين 
استمتعوا بفقرات احلفل املتنوعة املستمدة من التراث الشعبي الكويتي 
املرتبط بهذه املناسبة الشعبية التراثية بكل ما فيها من عفوية وبراءة 

األطفال وكرم وسخاء اهل الكويت في احلاضر كما في املاضي.
اشتمل احلفل الذي ش����اركت فيه شركة زين من خال تخصيص 
هدايا وأكياس القرقيعان جلميع االطفال واحيته فرقة »شاهني شو« 
على مجموعة من أغاني رمضان والقرقيعان، ومسابقات جلميع الفئات 
العمرية، وفقرة أبوطبيلة وتلوين الوجوه ونقش احلنة ومس����ابقة 
أجمل زي شعبي للصبيان والبنات، كما قدمت تشكيلة من اللوحات 
التراثية مثل نقل املاء واأللعاب الشعبية، واختتم احلفل بتوزيع أكياس 
القرقيعان. وأكدت مديرة التس����ويق رشا احملتسب خال احلفل على 
أهمية التواصل مع رواد املركز خال الشهر الفضيل وتقدمي األفضل 
لتبق����ى ذكرى القرقيعان راس����خة في عقولهم. وق����د أبدى احلضور 
س����عادتهم مبا تضمنه احلفل الذي أدخل البهجة الى نفوس االطفال 
الذين جتاوبوا مع مختلف الفقرات ورددوا االغاني واالهازيج وشكروا 

ادارة مركز انفانيتي على متيزها في أول قرقيعان حتييه.

تعزيزا ألواصر األخوة 
ب���ني جميع  والصداق���ة 
العاملني، واحتفاال بشهر 
رمضان املب���ارك، أقامت 
الكويتية لنفط  الشركة 
اخلليج غبقتها الرمضانية 
لهذا الع���ام حتت رعاية 
وحضور رئيس مجلس 
املنتدب  اإلدارة والعضو 
بدر ناصر اخلشتي، حيث 
دعت دائرة العاقات جميع 
العاملني باملكتب الرئيسي 
وعمليات الوفرة املشتركة، 
اخلفج���ي  وعملي���ات 
املشتركة الى احلفل الذي 
أقامته بنجاح بفندق سفير 

الفنطاس.
وقد قام اخلشتي وعدد 
من مدي���ري املجموعات 
الش���ركة باستقبال  في 
الضيوف الذين قدموا من 
كل فروع الشركة، وتبادلوا 
معهم أحر التهاني وأطيب 
التمنيات، ثم تناول اجلميع 
الطعام في جو أخوي بديع 
مس���تعيدين فيه أجمل 
وأط���رف الذكريات التي 
مرت بهم خال س���نوات 
خدمتهم الطويلة جنبا الى 
جنب، ليودعوا بعضهم 

بأطيب التمنيات.

بدر اخلشتي مع عدد من احلضور

رشا احملتسب ومدى حمود ترحبان باحلضور

حضور عائلي

لقطة تذكارية

جانب من موظفي الشركة

)محمد ماهر(»انفانيتي« ادخل البهجة الى قلوب احلضور صغارا وكبارا


