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الشيخ علي اليوسف متوسطا الفائزين وكبار احلضور

الشيخ علي اليوسف يسلم كأس املركز األول للبطل عبدالرحمن العازمي

د.نوري الوتار يقدم درعا تكرميية للشيخ علي اليوسف

.. وجائزة حلوراء البلوشي سعود البابطني يتسلم درعا تكرميية

تكريم الفائزين ببطولة المرحوم الشيخ يوسف السعود للدامة

»الكيماويات البترولية« احتفلت بالقرقيعان في »بوبيان«

ُتّوج عبدالرحمن العازمي بطال لبطولة املرحوم الشيخ يوسف 
السعود السادسة للدامة بالكمبيوتر والتي اختتمت أنشطتها حتت 
رعاية وحضور الشيخ علي اليوس���ف، ونائب العضو املنتدب 
للش���ؤون الترويحية في شركة املش���روعات السياحية م.عادل 
الفهد، ورئيس مجموعة شركات البابطني سعود البابطني، ومدير 
الش���واطئ واألندية البحرية بشركة املشروعات السياحية علي 
القالف، ورئيس اللجنة املنظمة للبطولة د.نوري الوتار، ومسؤول 
العالقات العامة في الوطنية لالتصاالت حمد املطر والشيخ مبارك 
علي اليوسف والشيخ صباح علي اليوسف، هذا وقام الشيخ علي 
اليوس���ف بتتويج البطل عبدالرحمن العازمي باملركز األول في 
املجموعة الثانية، فيما حصل عبدالرحمن املطر على املركز الثاني 
وجاء في املركز الثالث يوسف السكوني وحصل على املركز األول 
في املجموعة األولى محمد أبل وجاء في املركز الثاني عادل حمدان، 
فيما جاء في املركز الثالث محمد علي شبر، أما فيما يخص املشاركة 
النسائية فقد حصلت الالعبة حوراء البلوشي على املركز األول، 
فيما جاءت ندى محمد في املركز الثاني وجاءت في املركز الثالث 
زهرة البلوشي وفي ختام البطولة قام اليوسف بتوزيع الكؤوس 
واجلوائ���ز على الفائزين، كما قام بتقدمي دروع تذكارية لكل من 
خالد الغامن نائب رئيس مجلس اإلدارة والعضو املنتدب لشركة 
املشروعات السياحية وقد تسلمها عنه عادل الفهد نائب العضو 
املنتدب للش���ؤون الترويحية وسعود البابطني رئيس مجموعة 
شركات البابطني والشيخ مشعل اليوسف رئيس شركة خدمات 
ومعدات الطوارئ وقد تسلمها عنه الشيخ مبارك علي اليوسف 
وحمد املطر مسؤول العالقات العامة لشركة الوطنية لالتصاالت، 
كم���ا مت تكرمي اللجان العاملة في البطولة وقام د.نوري والوتار 
رئيس اللجنة العليا املنظمة للبطولة بتقدمي درع تذكارية لراعي 

البطولة الشيخ علي اليوسف.

.. وهدية إلحدى الفائزاتالعجمي مكرما أحد املشاركني

األطفال ارتدوا املالبس التراثية في قرقيعان »صناعة الكيماويات البترولية«

كعادتها سنويا في 
ش����هر رمضان املبارك، 
أقامت ش����ركة صناعة 
البترولية  الكيماويات 
حفل القرقيعان في نادي 
بوبيان بحضور نائب 
العضو املنتدب للشؤون 
اإلدارية واملالية سعد 
العجمي، وتضمن احلفل 
مجموعة من األنشطة 
الترفيهية واملسابقات 
املتنوعة لكل من األطفال 
والكبار وتوزيع الهدايا 
على الفائزين، باالضافة 
الى العديد من املفاجآت 
األخرى كالرس����م على 
الوجوه ونقش احلنة 

وغيرها.

جانب من مهرجان »صيفكم ويانا وناسة«

.. وهدية من الشطي ألحد أبطال اليد أنور الشطي مكرما أحد الشباب

محمد القديري متوسطا الديبلوماسيني في ديوانه

أق���ام مركز ش���باب الدعية 
الش���باب  التابع الدارة مراكز 
بالهيئة العامة للشباب والرياضة 
مهرجان���ا عائليا وبطوالت في 
كرة الطائرة والسلة حتت شعار 
»صيفكم ويانا وناسة« مبشاركة 
رؤساء واعضاء مراكز الشباب 
الرياضيني  وعدد الف���ت م���ن 
والالعبني الذين تنافسوا بروح 
رياضية وقدموا عروضا جيدة 
بحضور عدد من محبي لعبتي 
الس���لة والطائرة، واستمتعت 
العائالت باالجواء الرياضية التي 
متيز بها املهرجان العائلي حيث 
العائالت اوقاتا سعيدة  قضت 

ومفيدة.

ديوان القديري استقبل سفراء دول آسيا وأستراليا

تكريم شباب »القصور« و»الشامية« أبطال يد 95

»صيفكم ويانا وناسة« في »الدعية«

قام��ت مجموع��ة سفراء آسيا وأستراليا بزي��ارة 
لديوان القديري، مبنطقة مشرف وذلك لتقدمي التهاني 
مبناسبة حلول شهر رمضان املبارك اعاده اهلل سبحانه 
وتعالى على اجلميع باخلير واليمن والبركات، وك��ان 
ف��ي اس����تقبالهم محمد القدي����ري، ورواد الديوانية، 

حيث دارت بينهم االحاديث الودية، وشكر القدي��ري 
الس����فراء على هذه العادة الطيبة التي سنها السلك 
الديبلوماسي في الكويت من أجل التواص��ل وإشاع��ة 
احملب��ة وروح األلف��ة والسالم، ومتنى لهم مزيدا من 

الصحة والعافية في مهامهم الديبلوماسية.

أقام مركز شباب الشامية البطولة األولى لكرة 
اليد ملواليد 95 مبشاركة اعضاء مراكز الشباب 
واحرز مركز ش���باب القص���ور املركز االول في 
هذه البطولة بينما جاء مركز ش���باب الشامية 

في املركز الثاني.
وبعد نهاية املباراة قام رئيس مركز شباب الشامية 
أنور الشطي بتوزيع اجلوائز على األعضاء الفائزين 

وأشاد بجهود املشاركني الجناح البطولة.

متابعة من احلضور ألنشطة شباب الدعية


