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)كرم ذياب( طالل بهبهاني وتداوا متسو موتو ووليد الفضلي وطوني ترنتيك 

طوني ترنتيك مع بعض احلضور

ضيوف »إيسوزو« استمتعوا بفقرات وأجواء الغبقة

طالل بهبهاني وتداوا متسو موتو ووليد الفضلي

متابعة لفقرات الغبقة

غبقة »إيسوزو«.. أوقات طيبة وأجواء رمضانية

مشاركة من اجلميع في فقرات احلفل

مالبس تراثية ومسابقات في قرقيعان »الكويتية«

حمد الفالح رعى قرقيعان »الكويتية«

ممثلة البنك هديل الفضلي تتسلم درع التكرمي من عايشة سالم

أكياس القرقيعان من بنك اخلليج لألطفال

طفل يعانق »نصور«

جانب من احلضور 

»ISUZU« بهبهاني« تنظم غبقة رمضانية لعمالء«
لميس بالل

للسنة الثانية على التوالي نظمت شركة 
محمد صالح ورضا يوسف بهبهاني ـ وكالء 
»إيسوزو« في الكويتـ  غبقة رمضانية لعمالء 
»ايسوزو« في فندق املارينا في الساملية، وقد 
لّبى العمالء الدعوة وكان احلضور قويا من 
أصحاب الشـــركات الكبـــرى وكبار املديرين 

التنفيذيني.
وكانت املناسبة فرصة للتقرب من العمالء 
ومتتني العالقة معهم بعيدا عن أجواء العمل 
اليومي، وعلق املدير التنفيذي في الشـــركة 

طالل بهبهاني خالل هذه األمسية قائال »لقد 
ســـررت بلقاء عمالئنا الكرام وقضاء أوقات 

طيبة معهم في هذه املناسبة«.
اجلدير بالذكر ان »ايســـوزو« تعتبر من 
أفضل الشركات اليابانية املتخصصة في انتاج 
وتطوير شاحنات محترفة N-Series وبيك أب 
D-Max تلعب دور الشريك املثالي للعمالء من 
أصحاب العمل واألفراد حيث تساعد على حتقيق 
أقصى حد من املنافع وترفع معايير صناعة 
اآلليات التجارية، وهي مصممة وفق املفهوم 

العاملي للسالمة واالقتصاد والبيئة.

»الخليج« يرعى قرقيعان مركز الخرافي ألنشطة األطفال قرقيعان »الكويتية«..  بهجة ومسابقات وجوائز

في إطار االحتفال مبهرجان 
القرقيعان، رعـــى بنك اخلليج 
حفل قرقيعـــان مركز اخلرافي 
ألنشطة األطفال الذي أقيم حتت 
رعاية الشيخة شيخة العبداهلل 

اخلليفة.
وافتتح حفل القرقيعان بكلمة 
ترحيبية من مديرة املركز عايشة 
سالم، تلتها مسرحية مميزة قام 
بأدائها أطفـــال املركز، واختتمه 
رئيسة مجلس إدارة املركز سبيكة 
اجلاسر التي قامت \بشكر وتكرمي 

رعاة ومنظمي احلفل.
كما تســـنى لألطفـــال اللهو 
مع »ابوطبيلة« وشخصية بنك 
اخلليـــج الكرتونيـــة املعروفة 
»نصور«، حيـــث قاما بتوزيع 
أكياس القرقيعان والهدايا على 

االطفال.
هذا ويســـتمر بنك اخلليج 
في التواصل مـــع األطفال ذوي 
االحتياجات اخلاصة على مدار 
السنة، مؤكدا التزامه بدعم املجتمع 

الكويتي مبختلف فئاته.

يعتذر النائب مبارك الوعالن 
عن عدم استقبال رواد ديوانه 
في األندلس واجلهراء في العشر 
األواخر من الشهر الفضيل وذلك 

بسبب سفره ألداء العمرة.

يعتذر جواد أحمد بوخمسني 
وأوالده عن عدم استقبال رواد 
ديوانهم خالل العشـــر األواخر 
من شـــهر رمضان املبارك على 
أن يعاودوا استقبالهم بعد عيد 
الفطر وكل يـــوم اثنني كما هو 

معتاد.

الوعالن يعتذر 
لرواد ديوانه

ديوان بوخمسني بعد العيد

أن��اق��ة... رفاهية... ومتيز من روائ��ع جنيف للساعات  BENTLEY
متاش���يا مع روح سيارات ROLCE ROYCE – BENTLEY –  ذات 
الرفاهي���ة العالية والتمي���ز الراقى, من ه���ذا املنطلق خلقت 
مجموع���ة س���اعات BENTLEY  لتك���ون بكل بس���اطة حصرا 
للطبقة الراقية من املجتمع. يتجسد هذا املنحى وبكل وضوح 
من خ���ال: 1 - االص���دارات احملدودة التى تتس���م بها جميع 
تش���كيات BENTLEY, فكل س���اعة حتتوى عل���ى رقم اصدار 
فري���د خاص بالس���اعة وال يتكرر فى أى س���اعة أخرى. 2 - 
متوسط س���عر التجزئة موضوع ليحاكى الطبقة الراقية من 
املجتمع ولي���س العموم . متيزت س���اعات  BENTLEY  بدقة 
صن���ع متناهي���ة , وال عجب بذل���ك حيث أن أرق���ى مصانع 
 AUCERA : الس���اعات السويس���رية يتم بها تصنيع الساعات
S.A. – NEW CHATEL – SWITZERLAND - . وتتميز س���اعات 
BENTLEY  بترصيعه���ا باالماس و االحجار الكرمية ذات أعلى 
درج���ات النقاوة و الصفاء – نق���اء VVS –  , أضف الى ذلك ما 
تتمتع به الس���اعات من س���ماكة طاء عال���ى الدرجة يصعب 
معه تغير اللون مهما تعرضت الس���اعة لظروف جوية قاسية 
, اضافة ال���ى الزجاج الزفير واملقاوم للخج���ش بكل أنواعه. 
تتواجد تش���كيات  BENTLEY  بتصاميمها اجلذابة للنس���اء 
حيث يغلب عليها األمللس و االحجار الكرمية , أما التشكيات 
الرجالي���ة منها فه���ى متتاز بال���روح الرياضي���ة و العملية 
واملقاومة للماء ألعماق كبيرة. متاجر روائع جنيف للساعات 
ه���و مفصدكم ملش���اهدة أخر صيح���ات وأحدث تش���كيات 

BENTLEY  بكل فروعه باألخص فرع سوق شرق

أقامت مؤسسة اخلطوط اجلوية الكويتية حفل 
القرقيعان السنوي في مبناها الرئيسي في منطقة 
الضجيـــج، وذلـــك حتت رعاية وحضـــور رئيس 
مجلس اإلدارة والعضو املنتدب للمؤسســـة حمد 
الفالح. وأقيمت خالل احلفل الـــــذي شارك فيــــــه 
أعــــــداد غفيرة من املوظفـــني وأسرهـــــم عـــــروض 
ومســـابقـــــات لألطفال وســـط أجواء من البهجة 
والســـرور ومت توزيع اجلوائز والقرقيعان. حيث 
تهدف املؤسسة من خالل احيائها للتراث والعادات 
الكويتيـــة األصيلة الى توثيق الروابط والتواصل 
بني موظفيها وكذلـــك تعزيز اواصر االلفة واملودة 

فيما بينهم.


