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يحتفل ذعار محماس 16
العتيبي بزفاف جنله بدر 
مساء اليوم الثالثاء في 
القفيدي لألفراح  صالة 
مبنطقة الفردوس.. ألف 

مبروك.

العتيبي يحتفل بزفاف 
بدر الثالثاء

 فريق العالقات العامة في استقبال فريق »الوطني« مع بعض األطفال

محمد الصايغ وخليل البلوشي يكرمان الكابنت محمد عباس

أحد الفائزين يتسلم كأسا من الصايغ

.. وكأس تكرميية ألحد املشاركني

جانب من توزيع الكؤوس

الصايغ والبلوشي يتوسطان الفائزين

علي القالف متوسطا الفريق البطل الفائز بالكأس

لقطة تذكارية مع القالف

.. ومع الفائزين واملكرمني مبسابقة حفظ القرآن الكرمي

علي القالف مرحبا باحلضور

هدايا من »الوطني« ألطفال »ابن سينا«

»الشعب البحري« اختتم أنشطته بتوزيع الكؤوس والجوائز

كعادته الس���نوية قام قس���م اخلدمة 
االجتماعي���ة وقس���م العالق���ات العامة 
مبستشفى ابن سينا برئاسة كل من نادية 
املهدي واحمد املويزري باستقبال وفد من 

البنك الوطني ضم كال من يعقوب باقر، 
وارش وجنالء ودانه، وقام أعضاء الوفد 
ش���اكرين بتوزيع الهدايا على األطفال، 
وكانت فرحتهم ال توصف وذلك بحضور 

شخصية نصور مما أدخل البهجة والسرور 
عل���ى قلوب األطفال، وكذل���ك العاملون 
باملستشفى، وانها لبادرة طيبة من البنك 

الوطني تلبية لدعوة املستشفى.

وأكد يعق���وب ان البنك يحرص على 
ادخال الفرحة على قلوب األطفال املرضى 
وانهم سيس���تمرون في دعم ومشاركة 

األطفال أفراحهم دائما.

بحضور مدير إدارة الشواطئ واألندية 
البحرية بشركة املشروعات السياحية 
علي القالف اختتم نادي الشعب البحري 
أنشطة مختلفة شارك فيها أعضاء األندية 
البحرية وأسرهم، هذا وقد نظم نادي 
الش���عب البحري العديد من األنشطة 

تضمنت مسابقات في حفظ القرآن الكرمي 
للكبار والصغار وكذلك بطولة البالي 
ستيشن لألوالد والبنات، ومسابقة في 
تنس الطاولة وكذلك مسابقة في التنس 
األرضي للكبار والصغار وبطولة كرة 
القدم اخلماسية ملوظفي الشركة حيث 

فاز بكأس البطولة فريق ادارة التخطيط 
واملشاريع بالشركة هذا وقد قام القالف 
بتوزيع اجلوائز والكؤوس وشهادات 
املشاركة على الفائزين باملراكز املتقدمة 
في األنشطة املختلفة التي ينظمها نادي 

الشعب البحري.

»المصارف« يكّرم الفائزين بالبطوالت الرمضانية

اختتم نادي مصارف الكويت بطوالت رمضان 
الداخلية التي تقام في مقر النادي بحضور محمد 
الصايغ عضو مجلس االدارة وأمني صندوق النادي 
وعضو مجلس اإلدارة خليل البلوشي ومساعد املدير 

العام عباس البلوشي.
وأقام���ت ادارة النادي ألول مرة لعبة البلياردو 

الش���عبية هذا باالضافة الى األلعاب التي تقام كل 
عام )بلياردو – بيبي فوت – بالي ستيشن – تنس 
طاولة( ومت توزيع اجلوائز والكؤوس للحاصلني 

على املراكز املتقدمة في األلعاب اخلمسة.
ومت تكرمي الكابنت محمد عباس حلصوله على املركز 

األول في بطولة الكندري لكرة قدم الصاالت.


