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جانب من مسابقة الكويت بو ستة بني أعضاء البحري

جمول يشارك األطفال فرحة العيد يعقوب الباقر وطالل التركي من العالقات العامة لدى البنك مع أحد األطفال

جانب من مسابقة الكويت بو ستة بني أعضاء البحري

العروسان محمد بخيت وهبة اهلل محمد فريقا العالقات العامة والتسويق ومتطوعو املستشفى في صورة جماعية مع األطفال

»ثقافية البحري« اختتمت أنشطتها الرمضانية
اللجن����ة  اختتم����ت 
الثقافية واالجتماعية في 
النادي البحري الرياضي 
الكويتي انشطتها الشعبية 
احلافلة التي اقامتها خالل 
شهر رمضان املبارك وذلك 
من خالل إقامة حفل توزيع 
اجلوائز على الفائزين في 
مسابقة األلعاب الشعبية 
»الهاند، الكوت بوس����تة، 
البليارد، الدومينو« والتي 
شارك فيها عدد كبير من 
الديوانية.  أعضاء ورواد 
وقد أشار أمني السر العام 
الثقافية  اللجنة  ورئيس 
واالجتماعية خالد الفودري 
الى ان اللجنة حرصت على 
اختتام جميع انش����طتها 
قبل بدء العش����ر االواخر 
من شهر رمضان املبارك، 
وان االنشطة اشتملت على 
الش����عبية  العادة  احياء 
الرمضانية »القرقيعان« 
»أبوطبيلة«  مبش����اركة 
واقامة مس����ابقة االزياء 
الشعبية على مستوى ابناء 
األعضاء، ومسابقة األكالت 
الرمضاني����ة  الش����عبية 
املعروف����ة )املجب����وس � 
 � � اجلري����ش  الهري����س 
التشريبة � صب القفشة � 
احمللبية � ساقو( باإلضافة 
إلى األكالت املعروفة لدى 
األعضاء الوافدين )الكشري 

� الشوش برك(.

محمد وهبة اهلل 
 احتفال بزفافهما
في اإلسكندرية

الزميل محمد بخيت  احتفل 
بزفاف���ه على اآلنس���ة هبة اهلل 
محمد، واقام باملناسبة حفال في 
االس���كندرية حضره جمع من 
االهل واالصدقاء الذين شاركوا 
العروس���ني فرحتهم���ا ومتنوا 
لهم���ا حياة س���عيدة، كما تلقى 
محمد وهبة التهنئة من الزمالء 
الذين باركوا لهما  في »األنباء« 
باملناس���بة ومتنوا من اهلل ان 
يرزقهم���ا الذرية الصاحلة، ألف 

مبروك وبالرفاء والبنني.

»الوطني« يشارك األطفال المرضى فرحة العيد في مستشفى البنك

قامت أسرة العالقات العامة في بنك الكويت 
الوطني مبشاركة مجموعة من موظفي البنك 
بزيارات معايدة خاصة الى مستش���فى بنك 
الكويت الوطني لالطفال في منطقة الصباح 
الصحية، وذلك بهدف مشاركة االطفال املرضى 
فرحة العيد وتق���دمي الهدايا وقضاء بعض 
االوق���ات الطيبة وتهنئتهم مبناس���بة عيد 

الفطر. وقال مس���ؤول العالقات العامة لدى 
بنك الكويت الوطني يعقوب الباقر: ان اسرة 
البنك والعالقات العامة حترص بشدة على 
تخصيص جزء من وقتها اخلاص للقيام بهذه 
املسؤولية االجتماعية جتاه االطفال املرضى 
للتخفيف م���ن معاناتهم وآالمهم، خصوصا 
في مثل هذه املناسبات االجتماعية مثل عيد 

الفطر، كما نهت���م بتقدمي الهدايا واللعب مع 
االطفال بسبب ش���عورنا باملسؤولية جتاه 
االطفال وضرورة االهتمام بهم ومشاركتهم في 
هذه املعاناة، وهو ما دفع البنك الى تأسيس 
وجتهيز مستشفى بنك الكويت الوطني لالطفال 
في منطقة الصباح الطبية. من ناحيتهم عبر 
االطفال في املستشفى عن سعادتهم البالغة 

وفرحته���م باحلصول على اللع���ب والهدايا 
اجلميلة مبناسبة عيد الفطر السعيد من بنك 
الكويت الوطني، كما تأتي هذه الزيارة في اطار 
اهتمام البنك الدائم ومشاركته املستمرة في 
النشاطات االجتماعية واالنسانية، وتعبيرا 
عن روح املش���اركة والتواص���ل مع االطفال 
حتديدا، واالهتمام بجميع ش���رائح املجتمع 


