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»بيتك« بطل كأس املصارف لكرة القدم

هشام البعيجان مكرما نبيل الصقعبي

تكرمي إحدى املشاركات.. وحتية كشفية

نبيلة بولند ووفاء الشريدة وأمل العوضي

متابعة من احلضور لفقرات احلفل

املرشدات يؤدين التحية الكشفية

هند الهولي وضياء بوغيث وساجدة الهولي مع عدد من املشاركات

الثاقب والرشيد يكرمان كابنت »بيتك«

تكرمي فواز وليد.. أحسن العب

عبدالرحمن الزير حامال الكأس مع قياديي »بيتك« وأعضاء الفريق

»املرشدات« تكّرم املتعاونني في إجناح أنشطتها وبرامجها

أقام����ت جمعية املرش����دات 
حفلها اخلتامي لتكرمي املتعاونني 
واملشاركني في اجناح أنشطتها 
وذلك برعاية وحضور رئيسة 
اجلمعية التطوعية النس����ائية 
املرأة  ورئيسة جلنة ش����ؤون 
مبجلس الوزراء الشيخة لطيفة 

الفهد.
بدأ احلفل ال����ذي أقيم على 
مس����رح اجلمعي����ة التطوعية 
بالسالم الوطني ثم تالوة عطرة 
آليات من الذكر احلكيم، بعد ذلك 
ألقت رئيسة جمعية املرشدات 
ورئيس����ة جلنة مرشدات دول 
مجلس التعاون هند الهولي كلمة 
قالت فيها: مر علينا عام، عملنا 
خالله بجد واجتهاد وكفاح في 
تنفيذ برامج أنش����طتنا والتي 
تعنى بخدمة فئ����ة كبيرة من 

اليصال أصواتهن ومتطلباتهن 
الى املجتمع ألن الش����ابات هن 
من يؤثرن باملجتمع بقراراتهن 
ويحدثن التغيير االيجابي لبناء 

األوطان ال تخريبها.
الهولي بالش����كر  وتوجهت 
الى احلضور وجميع املساهمني 
في اجناح أنشطة اجلمعية من 
موجهات وقائدات ومرش����دات 

وزهرات.
وتخلل احلفل فقرات للشعر 
الوطني ثم عرض ملنتدى الشابات 
السادس »التطوع غايتي«، حيث 
نال اعجاب احلضور، وفي اخلتام 
مت تك����رمي املتعاونني وتوزيع 
الهدايا عليهم وبعد ذلك جتول 
الشابات  احلضور في معرض 
املقام على هامش احلفل والذي 
ظهرت فيه ابداعات املشاركات.

العمل  تعد استراتيجية خطة 
الكويت والتي ترد  ملرش����دات 
الينا من اإلقليم العربي وخطط 
اجلمعي����ة العاملية كمش����اريع 
اخلط����ة االمنائي����ة األلفية ثم 
العاملية، ثم  مشاريع »اجلات« 
خطة عمل دول مجلس التعاون، 
ومن خاللها نضع خطة جميع 
املسابقات، والتي تشارك رئيسة 
اجلمعية ف����ي حتكيمها والتي 
تعتبر مشاريع للخدمة العامة 
التي تعمل م����ن خاللها جميع 
املرش����دات باملناطق التعليمية 
خالل العام، اضافة الى مسابقات 
جلنة مرشدات دول »التعاون« 
حتقيقا لهدف إعداد الفتيات إعدادا 
متكام����ال كمواطنات صاحلات 
مؤمنات باهلل، حيث اننا نعمل 
على متكني قدراتهن ومناصرتهن 

املجتمع، نبدأ بتوعية وتدريب 
الفتيات من سن السادسة حتى 
الشباب وما بعدها، وذلك لتحقيق 
الهدف من حركة املرش����دات أال 
التنمية املستدامة للفتاة  وهو 
باعتبارها نصف املجتمع، فمنذ 
نعومة أظافره����ا نغرس فيها 
حب الوط����ن والوالء واالنتماء 
ل����ه ونعزز لديه����ا حب خدمة 
أفراد املجتمع من أطفال مرضى 
ومس����نني وذوي االحتياجات 
اخلاصة، الى جانب احملتاجني 
للمساعدة والفقراء سواء داخل 
البالد او خارجها اثناء األزمات 
والنكب����ات الطارئة في العالم، 
وهذا هو املطلوب لتنمية روح 

التطوع.
وأضاف�������ت اله���ول����ي: ان 
جمعية املرش����دات ه����ي التي 

الشيخة لطيفة الفهد وهند الهولي ولولوة الشطي.. ودرع تكرميية تقديرا للجهود

الشيخة لطيفة الفهد تكّرم ميثة العجمي

الشيخة لطيفة الفهد وهند الهولي تكّرمان د.جعفر العريان

شيخة الشاهني تتسلم درعا تكرميية من الشيخة لطيفة الفهد

هند الهولي تتحدث للحضور

املص����ارف كأس املرك����ز األول 
لفريق »بيتك« الذي أحرز اللقب، 
فيما مت تقدمي كأس املركز الثاني 
لقائد فريق بنك اخلليج، وحصل 
على كأس هداف البطولة الالعب 
ناصر بوعباس من بنك الكويت 
الوطني، وكأس أفضل العب كان 
لالعب فريق »بيتك« فواز حسن، 
أما أفض����ل حارس مرمى فكان 

احمد النبريص من »بيتك«.
ومت تكرمي حكم الساحة سعد 
الفضلي واحلكم املساعد األول 
عبداهلل الصراف واحلكم املساعد 
الثاني عبداهلل دشتي واحلكم 

الرابع جاسم جعفر.
الن����ادي  ادارة  وأقام����ت 
السحوبات للحضور الذي توافد 
الفريقني ومت توزيع  لتشجيع 

اجلوائز والهدايا.
وهنأ الصقعبي فريق »بيتك« 
على البطولة كما هنأ أيضا فريق 
بنك اخلليج حلصوله على مركز 
الوصافة، وقام الصعقبي وكبار 

احلضور بتقدمي درع تذكارية 
ملدي����ر العالقات العامة بوزارة 
اإلع����الم )تلفزي����ون الكويت( 
القناة الثالث����ة تركي مال اهلل 
لنق����ل مجريات املب����اراة على 
الهواء وشكر تفاعلهم املستمر 
م����ع النادي ومس����اهمتهم في 
اجناح بطولتي الدوري والكأس 

للموسم 2011.
وقّدم ايض����ا درعا تذكارية 
الرياض����ي  العرب����ي  لن����ادي 
الستضافته املباراة النهائية، كما 
تقّدم بالشكر لالحتاد الكويتي 
لكرة الق����دم الدارته أنش����طة 
البطول����ة وكل من س����اهم في 

اجناح البطولة.

توج فري����ق »بيتك« بطال 
لبطولة كأس املص����ارف بعد 
فوزه عل����ى فريق بنك اخلليج 
بركالت الترجيح بأربعة أهداف 
مقابل ثالثة أهداف في املباراة 
النهائية التي جمعت الفريقني 
عل����ى س����تاد صباح الس����الم 
بالنادي العربي والتي انتهت في 
الشوطني بالتعادل 2-2، حيث 
جاءت مجريات الش����وط األول 
بالتعادل الس����لبي، فيما أحرز 
فريق اخلليج هدف املباراة األول 
عن طريق الالعب علي فاضل، 
وأح����رز فريق بي����ت التمويل 
هدف التعادل في الشوط الثاني 
بواس����طة عبدالرحم����ن الزير 
الهدف  وأحرز فري����ق اخلليج 
الثان����ي بعد احتس����اب احلكم 
ضربة جزاء للخليج وتصدى 
لها حارس مرمى التمويل لترتد 
الى الالعب احمد العنزي محرزا 
الهدف الثان����ي للخليج، وجاء 
هدف التعادل في الدقائق األخيرة 
للمباراة بتس����ديدة العب بيت 

التمويل فواز حسن.
البطولة حتت  واختتم����ت 
رعاي����ة رئيس احتاد املصارف 
حمد املرزوق وأناب عنه األمني 
العام بالوكالة نبيل الصقعبي، 
ورئي����س مجل����س ادارة نادي 
مصارف الكويت هشام البعيجان، 
ونائب الرئيس محمود بستكي، 
وحضور مس����اعد املدير العام 
لبيت التموي����ل الكويتي عماد 
الثاقب، ومدير عام شؤون مجلس 
ادارة بنك اخلليج فوزي الثنيان، 
وأمني السر العام بنادي مصارف 

الكويت أسامة الرشيد.
ناصر بوعباس يتسلم كأس هداف البطولة من هشام البعيجانوقّدم الصقعب����ي وقيادات 


