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)قاسم باشا( الشيخ د.محمد الصباح والشيخ صباح اخلالد والسفير عبداحلميد الفيلكاوي يتوسطون احلضور في الغبقة 

 الشيخ د.محمد الصباح مصافحا أحد احلضور

الشيخ د.محمد الصباح خالل اللقاء

من احلضورالسفير الفيلكاوي متوسطا عددا من احلضور

جانب من األطفال املشاركني في احلفل

أحد املشاركني في املسابقة

جانب من احلضورالسفير الفيلكاوي مرحبا بالشيخ صباح اخلالد

 الشيخ د.محمد الصباح مرحبا باحلضور

»البترول الوطنية« نظمت مسابقة لحفظ القرآن الكريم

حفل كبير تقيمه الشركة خالل 
شهر رمضان الكرمي لتكرمي جميع 
املشاركني في أنشطتها الرمضانية 

الدينية والثقافية والرياضية.

املراكز الثالث���ة األولى عن فئة 
اجلزأين فأكثر.

الفائزين  وس���يتم تك���رمي 
وتسليمهم جوائزهم املالية في 

فقد حصلت عليها: نورة العجمي، 
وافية العجمي، وبشرى عبداهلل، 
في حني نالت سمية سيد احمد 
فاطمة صالح وسماء سيد احمد 

فقد فاز فيها: سعد القديري، علي 
ماجدي، وعبدالرحمن الشمري، 
أم���ا املراكز الثالث���ة األولى من 
البنات عن فئ���ة اجلزء الواحد 

البت���رول  نظم���ت ش���ركة 
الكويتي���ة بالتعاون  الوطنية 
مع إدارة ش���ؤون القرآن الكرمي 
التابعة لوزارة األوقاف والشؤون 
اإلسالمية مسابقة شهداء القطاع 
النفطي الرمضانية الثالثة حلفظ 
الكرمي وجتويده والتي  القرآن 
استضاف منافساتها نادي بيت 

الوطنية.
وقد شهدت نسخة هذا العام 
من املسابقة مشاركة 66 متسابقا 
ومتس���ابقة توزعوا على فئتني 
للبنني وفئتني للبنات هما فئة 
الواحد وفئ���ة اجلزأين  اجلزء 

فأكثر.
وكانت املنافسات قد انطلقت 
عقب صالة التراويح واستمرت 
حتى احلادية عشرة قبل منتصف 
الليل حني مت إع���الن الفائزين 
والفائزات باملراكز الثالثة األولى 
عن كل فئة، حي���ث نال املراكز 
الثالثة األولى من البنني عن فئة 
اجلزء الواحد: عبداهلل العجمي، 
احم���د عبداملنع���م، وعبداهلل 
شحيبر، أما فئة اجلزأين فأكثر 

»همتنا لديرتنا« أقام قرقيعان لذوي اإلعاقة

أق����ام فريق »همتن����ا لديرتن����ا« التطوعي حفل 
القرقيعان السنوي بالتعاون مع جمعية الروضة، 
املقام في مدرسة ابن االثير املتوسطة بنني بحضور 
الشيخة ش����يخة العبداهلل الرئيس الفخري لنادي 
املعاقني والشيخ علي سالم اجلابر وفي بداية احلفل 
أقيم����ت ندوة من إعداد الفري����ق تتحدث عن كيفية 
االهتمام بالطفل املعاق من خالل األسرة وقد حاضر 

فيها كل من د.بدر البراك ود.محمد رشدي وابراهيم 
املشوطي وبعدها قام املشوطي بتكرمي رئيس مجلس 
إدارة جمعية الروضة علي االنبعي ومدير العالقات 
العامة واإلعالم في اجلمعية ناجي، ومت تكرمي ابنتنا 
آالء الرشيدي من أبنائنا املعاقني في مسابقة أجمل 
لب����س قرقيعان، وقام بإحياء حفل القرقيعان مقدم 
البرامج شاهني ثم مت توزيع القرقيعان واجلوائز.

سفيرنا لدى هنغاريا أولم 
على شرف محمد الصباح

أقام سفيرنا لدى هنغ������اريا عب������داحلميد 
الفيلكاوي غبقة رمضاني�����ة عل������ى شرف 
نائب رئيس الوزراء ووزي���ر اخلارجي�������ة 
الش���يخ د.محمد الصباح في فندق راديسون 
بلو بحضور عدد من الوزراء والشيوخ وأهالي 

فيلكا.
وقال الس���فير الفيل���كاوي ان هذه الغبقة 
فرصة لتبادل التهاني  في شهر رمضان املبارك 

والتواصل مع ابناء جزيرة فيلكا.


