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ديوان الوهيب استقبل املهنئني 
مبناسبة افتتاحه في اخلالدية

أسامة ابوالسعود 

بحضــور جمع كبير من األهــل واألصدقاء مت 
افتتاح ديوان الوهيــب مبنطقة اخلالدية ليكون 
رافدا جديدا من روافد اخلير والتواصل التي جتمع 
اهــل الكويــت على احملبة واخليــر وحب الوطن 

والتفاني في خدمته.
 صاحب الديوان العم عبدالعزيز الوهيب رحب 
باحلضور الكبير، مؤكدا ان افتتاح ديوان الوهيب 
في اخلالدية يأتي استمرارا للنهج الطيب الذي جبل 
عليه اهل الكويت جميعا من التواصل والترابط، 
حيث تشــكل الديوانية ملتقى لألهل واألصدقاء 

استقبال املهنئني بافتتاح ديوان الوهيب في اخلالديةبني أبناء الكويت جميعا.

م.عبدالكرمي اخلشان

الشباب في لقطة تذكارية أمام الديوان عبدالعزيز الوهيب وأحمد الوهيب وعدد من أبناء الوهيب واألصدقاء في لقطة تذكارية مبناسبة افتتاح ديوان الوهيب

ترحيب بضيوف ديوان الوهيب

)محمد هاشم( ديوان الوهيب في اخلالدية يجمع األهل واألصدقاء من أبناء الكويت  

أفراح املزيد والطريف

احتفــل عبداهلل محمد الهــذال املزيد بعقد 
قران جنله محمد على كرمية د.عبداهلل ابراهيم 
الطريف بحضور جمع من الشخصيات واألهل 

واألصدقــاء الذين قدمــوا املباركــة والتهاني 
باملناسبة السعيدة.

ألف مبروك.

مباركة للمعرس باملناسبة السعيدة

املعرس متوسطا والده ووالد العروس

لقطة تذكارية باملناسبة السعيدة

»كونتيننتال« يحتفي بوفود البطولة اآلسيوية الثامنة للرماية

جودي أطفأت شمعتها الثانية غلوم واخلشان.. جهود مشهودة ومتابعة متميزة
يســتحق كل مــن مدير 
إدارة الشــؤون الهندســية 
في منطقة العاصمة م.هاني 
غلوم وم.عبدالكرمي اخلشان 
كل الشكر والتقدير على ما 
بــذاله من جهود مشــهودة 
ومتابعــة مســتمرة إلقامة 
مظلــة لســاحة العلــم في 
ثانويــة الدوحــة للبنــات، 
والتي جاءت بتصميم رائع 
حلماية الطالبات من أشعة 
الشمس ومن األمطار أثناء 
الطابــور وخالل االنشــطة 
املدرســية التــي تقــام في 
الســاحة، وقد وجهت إدارة 
الثانوية بطاقة تقدير وشكر 

على ما قدماه.
وفقكمــــا اهلل للــخــيــر 

وعساكما عالقوة.

احتفل محمود هالل وأسرته بعيد ميالد ابنتهم جودي 
التي أطفأت شمعتها الثانية وسط فرحة األهل واألصدقاء 
الذين متنوا لها حياة سعيدة في كنف والديها، كما قدم لها 
عمها إبراهيم هالل هدية جميلة بهذه املناسبة السعيدة. 

ألف مبروك وعقبال الـ100 سنة.

أقامت إدارة فندق كويت 
كونتيننتــال حفل عشــاء 
تكرمييا للوفود التي تقيم 
مبجموعــة فنــادق كويــت 
واملشــاركة  كونتيننتــال 
البطولــة اآلســيوية  فــي 
الثامنــة لرمايــة االطبــاق 

وبنغالديــش وباكســتان 
وسريــالنكــــا وبـوتــــان 
وكازاخستان واوزبكستان 
وتركمانستان وطاجيكستان 
وقيرغيزســتان مبجموعة 
فنادق كويت كونتيننتال.

ورحب مدير عام فنادق 

الطائــرة واحلادية عشــرة 
لرمايــة اســلحة ضغــط 
الهواء املقامــة في الكويت 
خالل الفترة من ٢ حتى ١٢ 
اجلــاري، حيث تقيم وفود 
االردن وســورية والعراق 
واليابــان والهنــد والفلبني 

كويــت كونتيننتــال كمال 
حسني بالوفود ومتنى لهم 
طيب اإلقامة بالكويت وكذلك 
التوفيق فــي البطولة، كما 
مت تقــدمي الهدايا التذكارية 
لالعبني وتبادل الدروع مع 

رؤساء الوفود.

من جانبهم، شكر رؤساء 
الفرق املشاركة ادارة نادي 
الرماية وإدارة الفندق على 
هذه املبادرة الطيبة وعلى 
حسن الضيافة الذي ملسوه 
من اجلميع، األمر الذي ترك 

انطباعا رائعا لديهم.

كمال يقطع كيك احلفل مع رؤساء وفود الهند واليابان والفلبني والعراق

لقطة تذكارية مع الوفد السوري

وبنغالديش  وسريالنكا  وبوتان  وطاجيكستان  تركمانستان  وفود  رؤساء  مع  حسني  كمال 
يقطعون كيك احلفل

صورة جماعية مع منتخب الفلبني

جودي مع عمها إبراهيم هالل


