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يوسف السويلم يقدم درعا تكرميية للدكتور محمد احلويلةمحمد هايف يتسلم درعا تكرميية من يوسف السويلم ومدعث العجمي

»بوبيان« و»األهلي« أديا مباراة عالية املستوى.. ودرع للصيفي مبارك الصيفيالسويلم والعجمي يكرمان د.علي العمير

فريق بنك اخلليج

فريقا بنك الكويت الدولي و»بيت التمويل«

منافسات قوية في بطولة »قدم« الصاالت للمصارفمشروع مراحب يكّرم الحويلة والعمير والصيفي وهايف

ضمن األنشطة التي ينظمها نادي مصارف الكويت 
خالل ش����هر رمضان املبارك اقيمت بطولة كرة قدم 

الصاالت بصالة أحمد بشر الرومي.
وانتهت أولى املباريات بفوز فريق بيت التمويل 
الكويتي على فريق البنك الدولي ب� 5 أهداف مقابل هدف 
واحد، ومتكن فريق بنك بوبيان من التغلب على فريق 
البنك األهلي ب� 4 أهداف مقابل هدف وحيد، فيما فاز 

فريق بنك اخلليج على نظيره بركالت الترجيح.
وصرح رئيس اللجنة الرياضية محمد امليل بأن 
إدارة النادي رصدت جوائ����ز قيمة للفرق احلاصلة 
على املراكز الثالثة األولى، هذا باإلضافة الى جائزة 

الفريق املثالي.
وأشار امليل الى ان البطوالت الرمضانية حتظى 
بشعبية جماهيرية كبيرة بني أسرة القطاع املصرفي 
ومتنى من موظفي القطاع املصرفي احلضور ملؤازرة 
الفرق وتش����جيعهم ومتنى التوفيق جلميع الفرق 

املشاركة.

تثمينا للجه����د الطيب املبذول لدعم مش����روع مراحب حرص 
املشرف العام ملشروع مراحب يوسف السويلم على تكرمي النائب 
د.محمد هادي احلويلة حيث وجه املش����رف العام على املش����روع 
رسالة شكر وتقدير للحويلة تقديرا جلهوده املبذولة إلجناح هذا 
املشروع داعيا اهلل س����بحانه وتعالى ان يجزيه خير اجلزاء وأن 

يوفقه ملا فيه اخلير للمجتمع.
بدوره أكد املدير التنفيذي ملشروع مراحب مدعث العجمي في 
حديثه عن تكرمي النائب قائال: ان جناح هذا املش����روع ينطلق من 
اهتمامكم ورعايتكم الكرمية وحضوركم املميز االمر الذي اضاف 
على املشروع صبغة خاصة زادته قوة ومتيزا وجناحا طوال العام 
وقد ظهرت ثمار ذلك من خالل احلضور اجلماهيري الذي جتاوز 

30 الف زائر على مدار األيام اخلمسة احملددة النشطة املشروع.
واضاف العجمي: هذا احلضور جاء وليد االعداد املسبق الستقبال 
هذا املش����روع للس����نة الرابعة بفضل اهلل تعالى ليحقق النجاح 
كما حتقق على مدار الس����نوات الثالث املاضية، حيث كان النائب 
د.محم����د احلويلة في مقدمة الداعمني لهذا املش����روع الذي ظهرت 
ثماره للفرد واملجتمع، كما عقب النائب شاكرا وزارة االوقاف على 

جهدها املبذول جتاه مش����روع مراحب ودعمها الواضح الذي كان 
اساسا من أسس جناح املشروع.

كما وجه كل من املش����رف العام على املشروع يوسف السولم 
واملدير التنفيذي مدعث العجمي كل الشكر والتقدير لكل من النائب 
د.علي العمير والنائب الصيفي مبارك الصيفي على دورهما البارز 
والواضح في دعم هذا املشروع األمر الذي كان له كبير االثر على 
نفوس القائمني عليه مما أعطى احلافز والقوة ملواصلة مس����يرة 
اخلي����ر والعطاء التي بدأت تؤتي ثماره����ا، لذا كان من الضروري 
تكرمي هؤالء الذين كان لهم الفضل بعد اهلل س����بحانه وتعالى في 

جناح هذا املشروع.
كما وجها الش����كر إلى النائب محمد هايف احلريص دائما على 
التواج����د في املواقف واالماكن التي يعم فيها اخلير والنفع للفرد 
واملجتمع، هذا الرجل الثابت على املبدأ الذي يسعى لتحري احلق 
دائما أينما كان، لذا كان من الواجب تقديره جهوده في مش����روع 
مراحب الذي كان مبثابة الصرح الذي ش����يد عليه جناح املشروع 
وسائلني اهلل سبحانه وتعالى ان يكلل جهودهم باالجر والثواب 

وان يجعل هذا العمل في ميزان حسناتهم.

أسعد الفهد مكرما الزميلة ليلى الشافعيد.محمد الشرهان وفيصل الياقوت يكرمان أحد املشاركني

.. وتكرمي ألحد احلضور

لقطة تذكارية للحضور في غبقة صندوق إعانة املرضى

»إعانة المرضى« جمع اإلعالميين في غبقته الرمضانية

ليلى الشافعي
أك����د رئيس مجلس إدارة جمعية صندوق إعانة املرضى 
د.محمد الشرهان أهمية الدور اإلنساني الذي تلعبه اجلمعية 
في مد يد العون واملساعدة للمرضى احملتاجني من خالل توفير 
االدوية واملساعدات املادية والعينية وتوفير االجهزة الطبية 
واالطراف الصناعية للمرضى املعسرين الذين تكفلهم اجلمعية، 
مشيرا الى دور منظمات املجتمع املدني في النهوض باملستوى 
االجتماعي لالفراد بجانب مسؤوليتها في التوعية واالرشاد 
ونشر الوعي الصحي في جميع مناحي احلياة االجتماعية 
للمجتمع. وشدد د.الشرهان في تصريح صحافي على هامش 
الغبقة الرمضانية التي اقامتها اجلمعية لالعالميني بفندق 
كراون بالزا الفروانية على أهمية تضافر اجلهود وبث روح 
االخوة بني جميع العاملني في املؤسسات اخليرية والذي يؤدي 
بدوره إلى االرتقاء والتطور والتنمية في العمل املؤسس����ي 
بش����كل عام. وشكر د.الش����رهان االعالميني على حضورهم 
وجتاوبهم كما شكر العاملني بالصندوق على جهودهم التي 
انتجت ثمارا يانعة استفاد منها عشرات اآلالف من املرضى 
احملتاجني داخل الكويت وخارجها. من جانبه أش����اد مدير 
إدارة العالقات العامة واإلعالم باجلمعية اسعد الفهد بالتفاعل 
االيجابي من االعالميني في كل صحف الكويت مثمنا جهودهم 
في ابراز االنشطة االنسانية جلمعية صندوق اعانة املرضى. 

وقال ان الص����دق واالخالص واالتقان مع تقوى اهلل تعالى 
صفات تضمن متيز العمل االسالمي وحصول صاحب العمل 
على األجر والثواب، مشيرا الى الكثير من النصوص القرآنية 
واألحاديث النبوية الش����ريفة التي تدل على أهمية الصدق 
ومكانة الصادقني، مضيفا: ويكفي االمناء الصادقني شرفا ان 
اهلل دعا املؤمنني الى االنضمام اليهم في قوله تعالى )يا أيها 
الذين آمنوا اتقوا اهلل وكونوا مع الصادقني( وقول النبي ژ 

»إن الصدق يهدي الى البر وان البر يهدي إلى اجلنة«.
وحث الفهد العاملني ف����ي الصندوق على بذل املزيد من 
اجلهد لالرتقاء باخلدمات التي تقدمها اجلمعية للمستفيدين 
من خدمات اجلمعية، مؤكدا ان رسالة الصندوق في مساعدة 
احملتاجني وتفريج كربات املكروبني تعتبر من أفضل القربات 
إلى اهلل عز وجل، وقال: لقد جاء عمل هذه اجلمعية املباركة 
كفزعة إنسانية من ثلة من االطباء الكويتيني كانوا يعملون 
مبستش����فيات الكويت لعدد من املرض����ى احملتاجني الذين 
ترددوا عليهم ولم يجدوا من يعينهم س����وى هؤالء االطباء 
الذين جمعوا م����ن رواتبهم اخلاصة في صندوق خش����بي 
ملس����اعدة اخوانهم احملتاجني. وف����ي نهاية الغبقة مت تكرمي 
االعالميني الذين حض����روا، كما مت تكرمي احلضور وتوزيع 
هدايا تذكارية على الفائزين في املس����ابقة الثقافية الطبية 

التي اقيمت للحضور.

إجازة ال تنسى في عيد الفطر مع فنادق سفير الكويت

إنترناشيونال، فيوفر غرفا فاخرة 
وخدمات مميزة خالل إجازة العيد، 
كما يقدم مطعم »سي بريز« الواقع 
في الطابق ال� 19 باقة من أش����هى 
األطباق كي يستمتع زواره بأروع 
املذاقات مع إطالالت مذهلة على أبراج 
الكويت وشارع اخلليج العربي. 
لالستفس����ار حول كيفية احلجز 
يرجى االتصال بالفندق مباشرة. 
ملزيد من املعلومات عن فنادقنا، 
يرجى زي����ارة املوقع اإللكتروني 
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واألصدق����اء. باإلضافة إلى ذلك، 
تقدم قاعة السيف بوفيها شهيا 
أعده أبرع الطهاة ألمسية رائعة في 
ليالي العيد. ولألطفال جانب من 
املتعة أيضا، حيث يستقبل الفندق 
ضيوف����ه الصغار بكرنڤال العيد 
على شاطئ البحر للمرح واللعب 
القلعة،  الترمبولني، ولعبة  على 
باإلضافة الى ركوب املهر، مع فرقة 
DJ مخصصة لألطفال وشخصيات 
الكرتون التي ستصطحب الصغار 
خالل فترة العيد. وأما فندق سفير 

الفطر السعيد،  احتفاء بعيد 
تقدم فنادق سفير الكويت لعمالئها 
عروضا خاصة لقضاء أجمل 3 ليال 
واالستمتاع بالرخاء وبهجة العيد 
من خالل باقات متنوعة للغرف 
وبأسعار حصرية ومذهلة في كل 
من سفير مارينا، فندق وريزيدنس 
س����فير الفنطاس، وفندق سفير 

إنترناشيونال.
وبهذه املناس����بة، يقدم فندق 
سفير مارينا مجموعة متنوعة من 
العروض املميزة على الغرف وكذلك 
برامج ترفيهية خاصة ومتنوعة 
لألطفال من جميع األعمار ضمن 
املارينا لألطفال«  برنامج »نادي 
الذي يتيح لهم فرصة قضاء أجمل 
العديد من األنشطة  األوقات مع 
املختلفة، ويقدم عروضا مسلية 
للعيد وألعابا لألطفال، باإلضافة 
إلى DJ متخصص وش����خصيات 
كرتونية وفقرة الساحر، وأفالما 
ممتعة، ولعبة كرة القدم والكرة 
الطائرة، ولعبة بناء قلعة رملية، 
والترمبولني، إضافة إلى الرسم على 
الوجوه ونشاطات أخرى كثيرة مما 
يعشقها األطفال والعائالت معا.

وإلضافة املزيد من املتعة، فقد 
أعد مطعم »6 باملز« بوفيها شهيا 
ومميزا يض����م أطباقا من جميع 
أنحاء العالم على أحلان املوسيقى 
احلية، كما يوفر مطعم »أتالنتس« 
بوفيهات راقية ولذيذة على الغداء 

والعشاء.
وأما فندق وريزيدنس سفير 
املكان األمثل  الفنطاس، فيعتبر 
العيد حيث  لإلقامة خالل عطلة 
يقدم عروضا مميزة على الغرف 
مع أش����هى األطباق في مطاعمه 
مطع����م  ويرح����ب  املتنوع����ة. 
»فاليفورز« بضيوفه في أجواء 
رائعة، كذلك مقهى »تشيت شات« 
اجلديد للتمتع بأشهى الوجبات من 
قائمة الطعام املختارة في ديكور 
مميز وفريد ألحلى جتمع بني األهل 


