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هشام البعيجان مكرما الياس احلداد

الدارمي يكّرم بدرية علي

.. وتكرمي من الدارمي ألحمد جمعة

الصايغ يكّرم فاطمة العبسي

أعضاء مجلس إدارة النادي يتوسطون املكرمني في لقطة تذكارية استعراض شعبي

أنور الشامي يقدم احدى الوصالت مع فرقته الشعبية

أبوعبدالعزيز وأسرته

الصبايا يرفعن األعالم عاليا

خالد الغامن وعدنان زين الدين مع فريق العالقات العامة

املقدم السهلي مع رجال األمن واألطفال املشاركني باحلفل

مشاركة أسرية

الغامن يقطع كيكة احلفل

»المصارف« يكّرم اللجان العاملة وموظفيه

البعيجان بدرج تذكارية إللياس 
اللبناني  احلداد مدير املطع���م 
الستضافته حفل التكرمي، وقام 
البعيجان واعضاء مجلس االدارة 
العاملة  اللجان  بتكرمي اعضاء 

وموظفي النادي.

عل���ى تقدمي وتطوير انش���طة 
النادي.

وف���ي ختام حديثه، ش���كر 
البعيجان كال من ساهم في اجناح 
البرام���ج التي يقيمه���ا النادي 
للعاملني بالقطاع املصرفي، وتقدم 

حتت رعاية وحضور رئيس 
مجل���س ادارة ن���ادي مصارف 
البعيج���ان  الكوي���ت هش���ام 
وامني الصندوق محمد الصايغ 
ورئيس اللجنة الرياضية خليل 
البلوشي ومساعد رئيس اللجنة 
االجتماعية فراس الدارمي ونائب 
للن���ادي عباس  الع���ام  املدير 
البلوش���ي، اقام نادي مصارف 
الكويت حفله السنوي لتكرمي 
اعضاء اللجان العاملة وموظفي 

النادي للموسم 2010.
ب���دأ احلفل بكلم���ة ترحيب 
القاه���ا البعيجان ش���كر فيها 
اعضاء اللجان العاملة بالنادي 
الت���ي بذلوها خالل  جلهودهم 
املوسم املاضي، واشاد بدورهم 
االساس���ي في تفعيل واجناح 

برامج النادي.
واكد البعيجان حرص ادارة 
النادي على تقدمي البرامج التي 
تدعم التواصل بني اسرة القطاع 
املصرفي وايضا حرص االدارة 

»المشروعات السياحية« شاركت بأعياد الكويت في منتزه الخيران
ش����اركت ش����ركة املشروعات 
الس����ياحية في احتفاالت الكويت 
الوطنية حيث نظمت احتفاال كبيرا 
في منتزه اخليران مبناسبة مرور 
50 عام����ا على اس����تقالل الكويت 
احلبيب����ة و20 عاما على التحرير 
و5 س����نوات على تولي صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح االحمد 
مقاليد احلك����م. وحضر االحتفال 
الغامن نائب رئيس مجلس  خالد 
اإلدارة � العضو املنتدب بش����ركة 
املش����روعات السياحية ومشاري 
السنعوسي نائب العضو املنتدب 
للشؤون السياحية وعدنان زين 

الدين مدير عام منتزه اخليران.
وقد أعدت إدارة منتزه اخليران 

برنامجا ترفيهيا وترويحيا شاركت 
فيه فرقة انور الش����امي الشعبية 
حيث قامت بجولة بني شاليهات 
الوطنية  املنتزه مرددة األهازيج 
والشعبية وشاركتهم فرقة السيرك 
التي قدمت فقراتها املتنوعة وكذلك 
فرقة سعد الفرج الشعبية، وبعد 
ذلك قام الغامن وكبار احلضور بقطع 
ادارة  التي اعدتها  كيكة االحتفال 
منتزه اخليران، وارتفع في سماء 
املنتزه احلمام األبيض والبالونات 
التي حملت صور صاحب السمو 
العهد االمني  األمير وس����مو ولي 
الفرق  الكوي����ت، وقدمت  واعالم 
الشعبية فقراتها، ومت اطالق األلعاب 
عدنان زين الدينالنارية في سماء منتزه اخليران.

سمر مراد تتسلم شهادة تقدير من خليل البلوشي

مشاري السنعوسي خالد الغامن


