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فندق ومنتجع سيشل الجليعة يستضيف
 االحتفال بعيد الشكر التحاد الجيش األميركي

عشائر الجوالة في رحلة إلى المدينة الترفيهية

ضمن أنشطة قسم اجلوالة واملعسكرات 
العامة للش���باب والرياضة لشهر  بالهيئة 
ديسمبر، متت إقامة رحلة للمدينة الترفيهية 
لعشائر اجلوالة التابعة لألندية الرياضية 

وجمعيات النفع العام، وذلك بهدف الترويح 
عن النفس وبث جو من املرح والسرور في 
نفوس الشباب واستعادة النشاط واحليوية، 
والدخول من جديد ملوسم االمتحانات، وفي 

اخلتام شكر رئيس قسم اجلوالة واملعسكرات 
فاضل خالد العشائر املشاركة من قادة وأفراد 
والش���كر موصول الى رئيس ونواب املدير 

العام للهيئة العامة للشباب والرياضة.

»المصارف« يختتم البطولة الرابعة للرماية

في موقعه املتميز وداخل أرجائه الفسيحة الشاسعة 
وفوق رمال شواطئه البيضاء، استضاف فندق ومنتجع 
سيش����ل اجلليعة االحتفال بعيد الش����كر السنوي الرابع 
الحتاد اجليش األميركي – فرع الكويت بتاريخ 25 نوفمبر 

.2010
ضم احلفل قرابة 400 فرد من العس����كريني األميركيني 
الذين قضوا يوما ممتعا حيث العديد من األنشطة والبرامج 
الترفيهي����ة ومنها الس����باحة في حمام����ات الفندق أو في 
مياه البحر، اللعب وممارس����ة مختلف رياضات الشاطئ 
واأللعاب املائية، االس����تماع الى أنغام املوس����يقى احلية 
لفرق����ة باربون، ناهيك عن توزي����ع اجلوائز والهدايا من 

قبل رعاة االحتفال.
وما ان انتصف النهار وحان موعد بوفيه غداء عيد الشكر 
السخي، حتى انضم الى اجلند نخبة من الضيوف املتميزين 
في مقدمتهم بعض الديبلوماسيني والقادة العسكريني وصفوة 
من رجال األعمال الكويتيني وغيرهم، وقد استمتع اجلميع 
مبا أعده كبير الطهاة »الشيف« من أطباق استثنائية خاصة 
بعيد الشكر كالديك الرومي، السلطات بأنواعها، احللوى 

الشهية ومنها التوت البري والكعكات املختلفة.
وقد تش����رف منظم االحتفال باحلضور املميز لكل من 
سعادة السفير البريطاني فرانك بيكر وحرمه، والسفير 
الكندي ريد هنري وحرمه، والسفير االسترالي جلني مايلز 
وحرمه، رئيس اجلامعة األميركية في الكويت، املفتش العام 
ملنطق����ة القيادة املركزية، العميد جريج توهيل من مكتب 
الكويت للتنسيق العسكري وحرمه، العميد في قيادة االشارة 
335 دايان بروك، العقيد عماد الوزان من احلرس الوطني، 
العميد يوسف حوالن من احلرس الوطني، جعفر بهبهاني، 

احملامي لبيب عبدال والصحافية منى الفوزاي.
هذا وكان للش����ركات حضور ممي����ز أيضا وقد متثلت 
في مندوبني عنها منهم: الشرق األوسط للحلول العملية، 
داينكورب كويت، تكنولوجيا احللول النوعية – كويت، بيت 
املوادر الكويتي، فيديكس، انهام فيزيكو، املتحدة للطيران، 
فيرست تشويس، بي ام دبليو للمبيعات العسكرية، فرقة 

بارنون املوسيقية والوطنية لالتصاالت.
هذا وقد تخلل احلفل سحب على جوائز هواتف نقالة 

»أي باد« وزعت على الفائزين من اجلند وشكر االحتاد جميع احلضور 
وكل من ش����ارك في اجناح هذا االحتف����ال املميز وخاصة ادارة الفندق 

مثمنني التنظيم اجليد والطعام الشهي والضيافة األصيلة.

حتت رعاية وحضور هشام 
البعيجان رئيس مجلس إدارة 
نادي مصارف الكويت، اختتمت 
أنشطة بطولة الرماية الرابعة 
ملوظف���ي القط���اع املصرف���ي 
النادي  أقامها  التي  وأس���رهم 
امليادي���ن للرماية،  في مجمع 
الرجال  البطولة فئة  وشملت 
وفئة السيدات والبطولة األولى 

لفئة أبناء العاملني.
وحصل علي محمد الثويني 
من بنك اخلليج على املركز األول 
لفئة الرجال فيما جاء في املركز 
الثاني يوسف محمود عبداهلل 
من بيت التمويل الكويتي وجاء 
في املركز الثالث س���عد أحمد 

الرندي من بنك برقان.
أما في فئة السيدات فجاءت 
خديجة أندس من البنك الوطني 
في املركز األول ومنى العوضي 
من بنك برقان في املركز الثاني 
وأسرار علي فاضل من البنك 

التجاري في املركز الثالث.
واحت���ل املرك���ز األول في 
العاملني عبدالعزيز  أبناء  فئة 
الكندري من بنك اخلليج وجاء 
حمد الصانع من البنك الوطني 
في املركز الثاني وحمد محمد 
البنك املركزي في  املطوع من 

املركز الثالث.
وأشاد البعيجان بالتعاون 
الن���ادي ومجمع  ب���ني  املثمر 
امليادين للرماية، وهنأ احلاصلني 
املتقدمة متمنيا  املراك���ز  على 
التوفيق للجميع في البطوالت 

القادمة.

يذكر أن فندق ومنتجع سيشل اجلليعة من اكبر فنادق اخلمسة جنوم 
في الكويت، يسمو »سيشل« مبرافقه التي تتخذ تصميم ڤلل وشاليهات 

األبيض املتوسط حيث أجواء الفخامة والرقي والراحة واملتعة.

لقطة تذكارية باملناسبة

هشام البعيجان وعباس البلوشي ورمي الوقيان يقدمون كأس املركز األول للسيدات خلديجة أندس

جانب من احتفال عيد الشكر مبجمع وفندق سيشل اجلليعة

هشام البعيجان وعباس البلوشي يقدمان لعلي الثويني من بنك اخلليج كأس املركز األول

لقطة تذكارية لعدد من املشاركني في رحلة عشائر اجلوالة الى املدينة الترفيهية

متابعة من احلضور لفقرات احلفل

البعيجان متوسطا احلاصلني على املراكز املتقدمة

»بيت الزكاة« استقبل أطفال حضانة الرسالة 

اس���تقبل بيت الزكاة في مقره الرئيس���ي بجنوب السرة أطفال 
حضانة الرسالة، وقد ضم فريق احلضانة الزائر 29 طفال بإشراف 

مشرفة احلضانة شيماء عدنان واملعلمة حياة سعود.  
وكان في استقبال فريق احلضانة الزائر موظفات قسم العالقات 
العام���ة في بيت ال���زكاة الذين اصطحبوهم إل���ى صالة املتبرعني. 
وبهذه املناسبة صرح مراقب العالقات العامة في بيت الزكاة ناصر 
الكندري: ان زيارة أطفال حضانة الرس���الة لبيت الزكاة يهدف الى 
تقدمي تبرع���ات أطفال احلضانة، وهي عب���ارة عن حصاالت نقود 

لصالة املتبرعني في بيت الزكاة.
وقال الكندري: ان موظفات قسم العالقات العامة أطلعوا أطفال 

احلضانة على أنشطة ومش���اريع ب����يت الزكاة املختلفة لت�����نمية 
اجلانب اخليري واإلغاثي لديهم.

وأضاف الكندري: انه عقب استالم تبرعات أطفال حضانة الرسالة 
قامت موظفات العالقات العامة في بيت الزكاة بتقدمي شنط وكتب 
تلوين كهدايا رمزية ألطفال احلضانة باإلضافة الى توزيع إصدارات 
البيت وهدية رمزيه ملعلمة ومشرفة احلضانة. وفي ختام تصريحه 
أعرب الكندري عن عميق ش���كره وامتنانه ألطفال حضانة الرسالة 
على ش���عورهم الطيب ومبادرتهم الكرمية في تقدمي تبرعاتهم إلى 
بيت الزكاة، داعيا املولى سبحانه وتعالى أن يجعل عملهم هذا في 

ميزان حسناتهم.

لقطة تذكارية ألطفال حضانة الرسالة في بيت الزكاة


