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• مسؤولو VIVAخالل الغبقة

• جانب من احلضور خالل احلفل

« »VIVAتقيم غبقة رمضان السنوية لموظفيها

�أقامت �رشكة االت�صاالت الكويتية « ،»VIVAم�شغل االت�صاالت
الأ��سرع من��و ًا يف الكويت ،حفل الغبقة ال�سنوية ملوظفيها
وموظفي ذراعها لتزويد خدمات الإنرتنت كواليتي نت ،يف
�أجواء رم�ضانية مميزة ،وذلك يف فندق فور�سيزونز الكويت،

بح�ضور الرئي�س التنفيذي لـ « »VIVAمزيد نا�رص احلربي.
وقالت �رشكة االت�صاالت الكويتية «� »VIVAأن �أهمية التوا�صل
والتالقي امل�ستمر يف خمتلف املنا�سبات بني �أف��راد عائلة
« »VIVAتكمن يف تعزيز العالقة املتينة التي جتمعهم،

ما يخلق بيئة عمل حمفّزة لبذل املزيد من اجلهود يف �سبيل
املثابرة على تقدمي اخلدمات واملنتجات واحللول التي ترثي
�سوق االت�صاالت.
وتخلّل احلفل الذي قدمه الإعالمي ح�سن د�شتي ،العديد من

الفقرات الرتفيهية ،التي نالت �إعجاب احلا�رضين وتفاعلهم،
كان �أبرزها عزف لفرقة الرتاث ال�شعبية ،وفقرة امل�سابقات
التي خولّ ت امل�شاركني الفوز بجوائز عديدة ق ّيمة .ويف اخلتام
تناول اجلميع طعام ال�سحور.

غبقة اتحاد الدواوين
السنوية ...اليوم

• الشيخ عبدالله ناصر صباح األحمد مهنئا عبدالفتاح معرفي

• وليد اخلشتي وعدد من املهنئني

• د.جواد املتروك

أسرة آل معرفي

• خالد املنشرح

ي�ستقبل احتاد دواوين الكويت املهنئني بال�شهر
الكرمي خالل الغبقة الرم�ضانية ال�سنوية اليوم
الثالثاء  2019/5/21يف متام ال�ساعة  9.30ب�صالة
افراح الزمردة ,قاعة الزمردة منطقة البدع �شارع
التعاون .
و�أكد رئي�س احتاد دواوين الكويت د .جواد املرتوك
ان االحتاد يزف التهاين ملقام �صاحب ال�سمو امري
البالد ال�شيخ �صباح الأحمد و�سمو ويل العهد ال�شيخ
ن��واف االحمد وندعو الله ,عز وج��ل ,ان يحفظ
الكويت و�أهلها.
و�أ�شار نائب رئي�س احتاد الدواوين خالد املن�رشح
�إل��ى ان املجتمع الكويتي جبل على التعا�ضد
والتعاون والتزاور خالل ال�شهر الكرمي ,وندعو
اجلميع حل�ضور غبقة االحت��اد ال�سنوية ونتقدم
لقيادتنا احلكيمة بالتهاين والتربيكات ,اعاده الله
على الكويت و�شعبها واالمتني العربية واال�سالمية
باخلري واليمن والربكات.

أقامت غبقتها

الرمضانية

�أق��ام��ت �أ��س�رة �آل معريف غبقتها
الرم�ضانية ال�سنوية وذل��ك يف
ديوان �آل معريف مبنطقة الد�سمة.
وتوافد على ال��دي��وان جمع كبري
من ال�شيوخ وال��ن��واب وال�سفراء
وال�شخ�صيات
والديبلوما�سيني
العامة ف�ضال عن عدد كبري من الأهل
والأ�صدقاء الذين تبادلوا املباركة
والتهاين ب�شهر رم�ضان الف�ضيل.

• عبدالفتاح معرفي وعدد من املهنئني

• الشيخ محمد اخلالد والشيخ خالد محمد اخلالد يباركان خلليل الصالح

• هشام الصالح وعباس اخلضاري ومجموعة من احلضور يباركون

• أحمد احلمد يبارك

الصالح أقام غبقة بمناسبة الشهر الفضيل
�أق��ام النائب خليل ال�صالح م�ساء ام�س الأول حفل
ا�ستقبال وغبقة مبنا�سبة قدوم �شهر رم�ضان املبارك
داعي ًا �إليها �أبناء الدائرة الثانية وعموم �أهل الكويت
وخالل الغبقة تبادل احل�ضور التهاين والتربيكات
بال�شهر الف�ضيل.

ووجه ال�صالح ال�شكر اجلزيل للح�ضور على تلبية
الدعوة ،م�ؤكدا �أن رم�ضان فر�صة لتنقية النفو�س
والتوا�صل واملحبة ،داعيا الله �أن يعيده على
الكويت و�أهلها باخلري واليمن والربكات و�أن يحل
الأمن والأمان على الأمتني العربية والإ�سالمية .

• تكرمي خلليل الصالح

• تهنئة ومباركة

• محمود حيدر وعلي البغلي في غبقة الصالح

• مجموعة من رجال الدين يقدمون التهاني

• ماضي الهاجري يهنئ

