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 سحر تبارك
   لبريهان ميالدها

 محمد سيد
   تفوق دراسيًا

 عبدالحميد أطفأ 
شمعته األولى

الطـناني   تلقـــت بريهـــان 
املباركة والتهاني من ســـحر 
الشـــــاوي مبناســــــبة عيد 
ميالدها، متمنية لها دوام الصحة 
والــعافية واحلياة السعيدة.. 
ألـــف مبروك وعقبـــال الـ ١٠٠ 

سنة.
 

 شارك ســـيد غريب وعائلته 
ابنهـــم محمد فرحتـــه بتفوقه 
وجناحه في االمتحانات وحصوله 
على االمتياز بجميع املواد متمنني 
له دوام النجاح والتفوق، وبدوره 
وعد محمد والديه بأن يكون دائما 
من املتفوقني حتى يحقق طموحه 

وأملهما بأن يكون طبيبا.
 

 احتفل الزميل شريف شمس وأسرته بقدوم ابنتهم تاليا وسط 
فرحة األهل واألصدقاء الذين شاركوهم فرحتهم ومتنوا لتاليا 
حياة سعيدة في كنف والديها وأن تكون من الذرية الصاحلة. 

ألف مبروك وعقبال االحتفال بعيد ميالدك يا تاليا. 

الشقيقان هادي   احتفل 
وأحمد محمد األشقر بعيد 
ميالديهما الثاني وسط فرحة 
األهل واألصدقاء الذين قدموا 
لهم الهدايـــا الرائعة بهذه 
املناســـبة وكان احلفل في 
بيتزاهت الساملية، ومتنى 
اجلميع لهما دوام السعادة 
والعمر املديد واملســـتقبل 
السعيد في حياتهما، وكل 

سنة وأنتما بخير.

 وســـط فرحـــة األهـــــــل 
أقـــام ســـامي  واألصدقــــــاء 
عبداحلميـــد حفال مبناســـبة 
العيد األول لنجله عبداحلميد 
أطفأ فيه الشمعة األولى وتلقى 
الهدايا ومتنيات اجلميع بسنة 
حلوة في عمر مديد.. وعقبال 

١٠٠ سنة.

 بريهان الطناني

 محمد سيد غريب

 عبداحلميد سامي

 هادي األشقر أحمد األشقر

 شريف شمس وأسرته احتفلوا بتاليا
 

 هادي وأحمد احتفال بميالديهما

 تاليا شريف

 هادي وأحمد مع العائلة في لقطة تذكارية

 الكابنت رمي الوقيان مع فريق بنك الكويت املركزي

 فريق «الوطني» واستعدادات دائمة

 فريق «اخلليج» جاهز للمنافسة 

 بيت التمويل مشارك أساسي

 اعالن اسم الفائزة باجلائزة الكبرى

 جانب من عملية السحب على جائزة املهرجان

 جانب من أنشطة املهرجان خليل البلوشي مع أعضاء «التجاري»

 انطالق بطولة بولينغ المصارف ٢٠١١
  

  بحضور خليل البلوشي رئيس اللجنة الرياضية وحسني 
عبدالســـيد املنســـق العام للجنة الرياضية، انطلقت بطولة 
البولينغ الثانية عشرة التي ينظمها نادي مصارف الكويت 
على صالة كوزمو الساملية وذلك مبشاركة كل من البنك األهلي 
املتحد، البنك الوطني، البنك التجاري، بنك الكويت املركزي، 
بنك برقان، بنك بوبيان، البنك األهلي الكويتي، بنك اخلليج، 

بيت التمويل الكويتي والبنك الدولي.
  هذا وتبدأ املنافســـات فـــي بطولة األســـاتذة وبـــطولة 
الــــزوجـــــــي وبطولـــة الثالثي وبطولة الفـــرق والبطولة 
الثالثة للسيدات، وتستمر بطولة البولينغ لغاية شهر ابريل 

املقبل.
  وأشار البلوشي الى ان ادارة النادي رصدت اجلوائز للمراكز 
األربعة املتقدمة في بطوالت البولينغ، وأشـــاد باملســـتوى 
الفني للفرق املشـــاركة متمنيا النجـــاح والتوفيق للجميع، 
وشكر ادارة كوزمو على التعاون املثمر مع النادي في إجناح 

بطوالت البولينغ.

 سوق شرق يختتم مهرجانه التسوقي «أحالمك أوامر»
 أعلن ســــوق شــــرق عن اختتام 
مهرجانه التسويقي «أحالمك أوامر» 
في حفل كبير حضره أعضاء إدارة 
السوق وممثلو احملالت والعالمات 
التجارية العاملة داخل سوق شرق 
وممثلو الهيئات اإلعالمية في الكويت، 
حيث ضم هذا املهرجان الذي استمر 
ملدة ١٠ أيام جميع محالت سوق شرق 

والبالغ عددهم ١٠٥ محالت.
  وبهــــذه املناســــبة، قالت مديرة 
سوق شرق دينا معرفي: «يأتي حفل 
اخلتام هذا ليكلــــل جناح املهرجان 
الذي حرص سوق شرق على إقامته 
لعمالئــــه ومســــتثمريه، وقد كانت 
نتائج املهرجان لهــــذا العام مميزة 
من ناحية تفاعل عمالئنا مع عروضنا 
املميزة وكمية اجلوائز والهدايا التي 
مت تقدميها لهم جراء اســــتخدامهم 

كوبونات «امسح وقد تربح».
فــــي تصريح    وأضافت معرفي 
صحافــــي: «تضمــــن حفــــل اخلتام 
السحب على اجلائزة الكبرى» ٥ أالف 
 Merry Lahhy :دوالر نقــــدا، ربحتها
كما تضمن احلفل عروض السيرك 
املمتعة التي استمتع بها رواد السوق 
على املسرح الروماني ضمن أنشطة 

عائلية مميزة». 
  كمــــا تنوعــــت هدايــــا املهرجان 
التسويقي بني قسائم مشتريات من 
مركز سلطان وسلسلة متاجر الشايع 
والكترونيات يوريكا، التي حرصنا أن 

تتناسب مع كل األذواق واألعمار. 

 تلقى د.ابراهيم الديب التهاني 
والتبريكات من األهل واألصدقاء 
مبناسبة حصوله على شهادة 
الدكتوراه في جراحة العظام.. 

ألف مبروك.

دكتوراه للديب 
في جراحة العظام

  «طفلي مسؤوليتي الثاني» يختتم أنشطته وسط حضور حاشد
 وســــط حضــــور حاشــــد من 
اجلماهير اختتــــم املؤمتر الثاني 
«طفلي مسؤوليتي» أنشطة احلفل 
الذي أقيم مبركز ديسكفري مول 
وبالتعــــاون مع مجموعــــة أوان 
العاملية ومركز ديسكفري لتنمية 
الطفل مبناسبة انتهاء أعمال املؤمتر 
والذي أقيم حتت رعاية وبحضور 
الشيخة عايدة سالم العلي والتي 
أشــــادت باملؤمتر وتأثيره الفاعل 
واملميز على جمهور املشــــاركني 
تأثيرا طيبا، وقد تخلل هذا املؤمتر 
الذي أقيم على مدار يومني العديد 
من ورش العمل والندوات العلمية 
والتطبيقية لبرامج الوالدية الفعالة، 
هذا وقد حضر املؤمتر أعداد كبيرة 
من اجلمهور وأولياء األمور الذين 
حرصوا على املشاركة في الفعاليات 
وورش العمــــل التي أقيمت خالل 

أيام املؤمتر.
  وقد أعربت رئيســــة املؤمترة 
د.هند الرباح عن بالغ ســــعادتها 
عقب انتهاء املؤمتر الثاني طفلي 
مستقبلي الذي وصل عدد املشاركني 
فيه إلى ما يقارب األلف شــــخص 
ومتدرب بزيادة كبيرة ومضاعفة 
عن سابقه املؤمتر األول متوجهة 
بالشكر إلى كل من شارك باحلضور 
أو االشــــتراك في أنشطة املؤمتر، 
مؤكدة ان هذا يعد مؤمترا فريدا من 
نوعه من خالل طرحه ملوضوعات 
حيوية يتم تناولها وعرضها للمرة 
األولى داخل املجتمع، إضافة إلى 
أنه يعد أول مؤمتر علمي اجتماعي 
تربوي وعملي تطبيقي يتم تنظيمه 

بهذا الشكل الراقي واملتقن.  

 اقبال الشهاب وهند الرباح تكرمان الشيخة عايدة سالم العلي لرعايتها املؤمتر الثاني «طفلي مسؤوليتي» 

 تفاعل احلضور مع املؤمتر 

 بعض فقرات احلفل 


