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محمد صباح السالم الصباح مهنئًا

موظفات وموظفو الشركة في لقطة جماعية

مجموعة سنيار تقيم إفطارها السنوي
وتحتفي بإنجازات فريق عملها
أق ــام ــت م ـج ـمــوعــة سـنـيــار
اإلعــالمـيــة إفـطــارهــا السنوي
ً
ملوظفي الشركة وذلك احتفاال
باإلنجازات والنجاحات التي
يواصل فريق العمل تحقيقها
ع ـ ـ ــام ـ ـ ــا ب ـ ـع ـ ــد ع ـ ـ ـ ـ ـ ــام ،وال ـ ـت ـ ــي
تـعـكــس بـيـئــة الـعـمــل املـحـفــزة
واملـ ـشـ ـجـ ـع ــة ال ـ ـتـ ــي خ ـل ـق ـت ـهــا
املجموعة وتوسعها املستمر
بفضل املــواهــب الـشــابــة التي
توظفها.
وبـ ـ ـه ـ ــذه املـ ـ ـن ـ ــاسـ ـ ـب ـ ــة ،قـ ــال
الرئيس التنفيذي للمجموعة،
عبدالله الروضان« :لقد نمت
مـجـمــوعــة س ـن ـيــار م ــن شــركــة
ص ـ ـغ ـ ـي ـ ــرة م ـت ـخ ـص ـص ــة فــي
مجال الــدعــايــة إلــى مجموعة
تضم تحت مظلتها التواصل
املـ ـ ــرئـ ـ ــي واإلن ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ــاج وإدارة
مواقع التواصل االجتماعية
وتنظيم األح ــداث الرياضية.
وطبعا ،ال يسعنا إال أن نشكر
كـ ـ ــل ع ـ ـضـ ــو مـ ـ ــن ف ـ ــري ـ ــق هـ ــذه
املجموعة ،وكل شخص يدعم
م ـج ـمــوعــة س ـن ـيــار الـكــويـتـيــة
فــي تحقيق أهــدافـهــا بخدمة
دولة الكويت واملنطقة بفضل
كوادر محلية وشبابية».

موسى معرفي ومحمد الرميحي

جمعية اإلخاء الوطني
أقامت غبقتها السنوية
أق ــام ــت ال ـج ـم ـع ـيــة ال ـكــوي ـت ـيــة لــإخــاء
الــوطـنــي غبقتها الــرمـضــانـيــة السنوية
ف ـ ــي دار مـ ـع ــرف ــي بـ ـحـ ـض ــور حـ ـش ــد مــن
الشخصيات.
وقال رئيس الجمعية موسى معرفي
«إن جمعية اإلخ ــاء تعمل على تكريس
القيم الفاضلة في املجتمع ودعم الجهود
اإلصالحية الشاملة في جميع املجاالت
عـلــى أس ــاس تــرسـيــخ م ـبــادئ ال ـعــدالــة و
امل ـس ــاواة و كــذلــك تنمية ثـقــافــة التآخي
والـتـعــاون والتكافل والتأكيد على قيم
الوسطية واحـتــرام اآلخــر ونبذ سياسة
اإلل ـ ـغـ ــاء وال ـت ـه ـم ـيــش وت ـع ــزي ــز ال ــوح ــدة
الــوطـنـيــة وتــوطـيــد ال ـعــالقــات وال ــرواب ــط
االجتماعية بن جميع فئات املجتمع».

فريق العمل

جانب من اإلفطار

فريق العمشا يتسلم الجائزة

عليهم بالنفع البدني والصحة،
واي ـضــا املـنــافـســة عـلــى الـجــائــزة
املرصودة للمركز االول وهي الف
دينار ،واملركز الثاني  700دينار،
منوها ان نجاح البطولة لم يأت

عبدالوهاب محمد الوزان في الغبقة

جانب من الحضور النسائي في الغبقة

فريق العمشا يحصد بطولة تعاونية الجهراء لكرة القدم
اخ ـت ـت ـم ــت ج ـم ـع ـيــة ال ـج ـه ــراء
الـ ـتـ ـع ــاونـ ـي ــة دورة ك ـ ــرة الـ ـق ــدم
الرمضانية الــرابـعــة على ملعب
ثـ ــانـ ــويـ ــة م ـ ـق ـ ــداد ب ـ ــن االسـ ـ ـ ـ ــود،
بـمـشــاركــة ع ــدد كـبـيــر م ــن الـفــرق
الـ ــريـ ــاض ـ ـيـ ــة ،حـ ـي ــث حـ ـ ــاز ع ـلــى
البطولة فريق العمشا بعد فوزه
فــي امل ـبــاراة النهائية على فريق
شـبــاب الـجـهــراء ،وحـضــر كــل من
ال ــرئ ـي ــس ج ــزا ال ـع ـن ـتــري ،وام ــن
ال ـ ـص ـ ـنـ ــدوق م ـ ـحـ ــارب ال ـع ـم ـش ــا،
والعــب املنتخب الدولي السابق
حمد السهو.
واك ـ ــد رئ ـي ــس ل ـج ـنــة ال ـخــدمــة
االجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــة مـ ـحـ ـم ــد س ـن ــاف ــي
الشمري ان مجلس االدارة حرص
ع ـلــى تـنـظـيــم ه ــذه ال ـب ـطــولــة في
كــل عــام ملــا لها مــن اهمية كبرى
ل ــدى ش ـبــاب املـنـطـقــة م ــن ناحية
اس ـت ـث ـمــار وق ـت ـهــم ف ــي م ــا يـعــود

تكريم عضو الجمعية بدر معرفي

مــن ف ــراغ حـيــث ك ــان هـنــاك طاقم
اداري قام بتجهيز هذه البطولة
بـ ـك ــا اح ـت ـي ــاج ــات ـه ــا الظـ ـه ــاره ــا
باحسن صورة مميزة.
وقال الشمري عقب ختام دورة

كرة القدم الرمضانية الرابعة ان
لجنة الخدمة االجتماعية تعمل
بشكل حثيث عـلــى اس ـعــاد كافة
الفئات العمرية الهــالــي املنطقة
من خالل تنويع االنشطة وتلبية
تطلعاتهم ،مبينا انه سيتم عمل
برنامج صيفي متكامل يحتوي
على العديد من االنشطة وسيتم
االعالن عنه في القريب العاجل.
واض ـ ـ ــاف ان ل ـج ـن ــة ال ـخ ــدم ــة
االج ـت ـمــاع ـيــة ق ــام ــت بـ ــدور كبير
خ ــالل شـهــر رم ـضــان امل ـبــارك في
ناحية اقامة العديد من االنشطة
من ابرزها تنظيم مسابقة حفظ
ال ـق ــرآن ال ـكــريــم ،ودع ــم املـســاجــد،
وتنظيم حفل قرقيعان وعــالوة
ع ـلــى ذلـ ــك س ـي ـتــم تــوف ـيــر صــرف
عيادي الهالي املنطقة.

عليا البلوشي ...تفوقت محمود متولي احتفى بنجاح باسم ونورهان
اح ـت ـف ــل ال ــزمـ ـي ــل م ـح ـمــود
متولي بنجاح نجليه ،باسم،
فــي الـصــف األول االبـتــدائــي،
ونورهان في ثانية روضة.
ألـ ـ ـ ـ ــف م ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــروك مـ ـ ـ ــع أرق
ال ـ ـت ـ ـهـ ــانـ ــي ب ـ ـ ـ ـ ــدوام الـ ـنـ ـج ــاح
والتفوق.

عليا البلوشي

احتفلت عليا البلوشي بتفوقها في
الـصــف الـســابــع فــي مــدرســة قـمــريــة بنت
ام ــن ف ــي مـنـطـقــة جــابــر االح ـم ــد وتـلـقــت
التهاني والـتـبــريـكــات مــن اف ــراد العائلة
الذين تمنوا لها مستقبال باهرا.
باسم ونورهان

