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»كويت كونتيننتال« يكّرم الرياضيين المعسكرين في الفندق »الخليج وبرقان« في صدارة دوري »المصارف«

معهد الدراسات المصرفية يكّرم موظفي »األهلي«

انتهى االسبوع الرابع لدوري املصارف 
بعد منافسات شديدة بني الفرق املشاركة، 
فقد بدأ االسبوع الرابع مبباراة بني فريقي 
بنك الكويت الدولي وفريق التمويل الكويتي 
انتهت بالتع���ادل بهدف لكل منهما لتكون 
حصيلة نقاط »الدولي« 7 نقاط والتمويل 
4 نقاط، اما املباراة الثانية فقد انتهت بفوز 
فريق بنك برقان بثالث���ة اهداف مقابل ال 
شيء لفريق بنك الكويت والشرق االوسط 
ليكون مجموع برقان 10 نقاط فيما مجموع 
نقاط بنك الكويت والشرق االوسط صفر، 
ثالث اللقاءات كان بني فريقي البنك الوطني 
وبنك بوبيان وانتهت املباراة بنتيجة 2/3 
للوطني ومبجموع 9 نق���اط للوطني و5 
لبنك بوبيان، فيما انتهت املباراة الرابعة 
بفوز االهلي على نظيره التجاري بنتيجة 
2/4 ليك���ون مجموع نق���اط االهلي اربعة 
والتجاري صفر، واختتم االسبوع الرابع 
مبارياته بلقاء فريق بنك اخلليج مع فريق 
بنك الكويت الصناعي والتي انتهت بفوز 
فريق بنك اخلليج بخمس���ة اهداف مقابل 
ال ش���يء ليكون مجموع اخلليج 10 نقاط 
والصناعي 7 نقاط، بذلك يحتل بنك اخلليج 
الص���دارة يليه برقان بف���ارق االهداف ثم 

الوطني والصناعي.
واتسمت لقاءات هذا االسبوع بالتنافس 
بني الفرق املشاركة ولم مينع ذلك من وجود 
جو من الروح الرياضية الذي كان يسود 

املباريات.

مبناس���بة اقامة الفرق الس���نية لفريق نادي 
الكويت، وفريق العاب القوى بنادي الفحيحيل، 
وناش���ئي اجلمباز واليد للنادي العربي، وفريق 
كرة السلة لنادي اجلهراء معسكراتهم التدريبية 
بالفن���دق وفروعه، وعليه فقد اقامت ادارة فندق 
كويت كونتيننتال حفل غداء تكرميي على شرف 

الضيوف حيث رحب بهم كمال حسني مدير الفندق 
ومتن���ى لهم طيب االقامة، كم���ا مت تقدمي الهدايا 
التذكارية لالعبني وتبادل الدروع مع رؤساء الفرق 
الرياضية، ومن جانبهم شكر رؤساء الفرق املشاركة 
ادارة الفندق على هذه املبادرة الطيبة وحس���ن 

الضيافة.

كمال حسني يتبادل احدى الدروع التكرميية مع اداري في النادي العربي

رئيس مجلس ادارة نادي املصارف هشام البعيجان مع فريق »اخلليج«

احتف���ل معه���د الدراس���ات املصرفي���ة 
بتخريج دفع���ة جديدة من موظفي البنوك 
في الكويت حلصولهم على شهادات معتمدة 
دوليا للقطاع امصرف���ي في ادارة االئتمان 
CCM وادارة االستثمار CIM وادارة متويل 
البنوك االسالمية باالضافة الى شهادة مدير 
فرع بنك معتم���د CBBM، حيث كرم املعهد 
موظفي البنك االهلي الكويتي وهم: ابراهيم 
قدورة، هارشادا باراجناب، دانة بهرامي، علي 
سراب، فهد سامي، عبداحملسن الكندري، فهد 
البدر، ابراهيم دشتي، محمد البغلي، جنود 
الكندري، ريان معرفي، نادية العبدالغفور، 
بشاير االنصاري، صباح االبراهيم، يوسف 

السعد.

اجلدير بالذكر ان متدربي »االهلي« حققوا 
مراكز متقدمة، حي���ث حققت ريان معرفي 
املرتبة االولى في برنامج شهادة مدير فرع 
معتمد وحقق كل من نادي���ة العبدالغفور 
ويوس���ف الس���عد على املرتبة الثالثة في 
برنامج ادارة االئتمان، وحضر احلفل لفيف 
من املديرين العامني وقياديي البنك معربني 
عن سعادتهم ملا وصل اليه القطاع املصرفي 
من تطور في شتى املجاالت والتخصصات 

البنكية املعتمدة محليا وعامليا.
وعبر مساعد مدير عام املوارد البشرية 
في البنك االهل���ي الكويتي حمزة انكي عن 
ضرورة اس���تمرار االس���تثمار في املوارد 
البنك  البش���رية وتطوير مهارات موظفي 

وتأهيلهم من خالل دورات تدريبية مكثفة 
الوظيفية، حيث  تتناسب مع احتياجاتهم 
اقام مركز التدريب في البنك االهلي دورات 
تدريبية مكثفة لصقل مهارات موظفي الفروع 

في مجال خدمة العمالء واملبيعات.
ه���ذا باالضافة الى فتح ب���اب التدريب 
االلكتروني في البنك االهلي ألكثر من 300 
دورة تدريبية ساهمت في تطوير املوظفني 
على الصعيد املهني والشخصي، حيث يعتبر 
التدريب االلكتروني من احدث الوسائل التي 
حتفز املوظفني على التعلم الذاتي، واكد انكي 
ان »االهلي« مستمر في البحث عن وسائل 
مبتكرة ومعتمدة دوليا للتدريب والتطوير 

الوظيفي.

كمال حسني متوسطا ناشئي اجلمباز في »العربي«موظفو »االهلي« املشاركون في التدريب على برامج الشهادات املالية واملصرفية

فريق بنك برقان

احتفل مع »موڤنبيك الكويت ـ   المنطقة الحرة« بعيد الحب
أض����اف فندق موڤنبيك الكويت لضيوفه الكرام هذا العام ملس����ة 
فري����دة من نوعها لعيد احلب. فمن حلظة دخولك الفندق ستش����عر 
بأنك دخل����ت حديقة جميلة تأخذ جميع حواس����ك وتتركك متأمال.. 
فتبدأ هذه الليلة اخلالبة بأخذ الصورة التذكارية لتبقى ذكرى لهذه 

الليلة املميزة.
اخلي����ارات املتاحة ترضي جمي����ع االذواق ما بني مطعم آل دانتي 
حيث هناك س����هرة ايطالية رومانسية على ضوء الشموع أو مطعم 
كاتس لالس����تمتاع بتجربة التينية فري����دة او مطعم بايز ليتناولوا 
عش����اء حول العالم او في اخليم اخلاصة، حيث ميكنهم االستمتاع 
باخلصوصية وتناول العشاء في احلديقة وإذا كنت ترغب في قضاء 
ليلة كاملة مع فندق موڤنبيك الكويت، فستستمتع مع عرض خاص 

للغرفة التي مت اعدادها لك بعناية.
وفي نهاية السهرة سيقدم فندق موڤنبيك الكويت هدايا قيمة لكل 
زوجني مقدمة من الرعاة الرس����ميني، حيث توفر فنادق ومنتجعات 
موڤنبيك إقامة مجانية لشخصني ملدة ثالث ليالي في 9 فنادق ومنتجعات 
حول العالم، كما تقدم »جامبو للس����فر« تذاكر طيران لدول الشرق 
األوسط للفائزين واحملظوظني .أما »دبيرز للمجوهرات« فستقدم هدية 
من املاس، وش����ركة تاناغرا تقدم هدايا قيمة بينما يقدم »اربيا سبا« 
عروضا مميزة باالضافة الى املزيد من املفاجآت الس����ارة، احتفل مع 

فندق موڤنبيك الكويت في عيد احلب حتى تكون الفائز دائما.

برنامج حافل في »الرواد ثنائية اللغة«

طالب وطالبات »الرواد ثنائية اللغة« مبالبس اإلحرام

بحضور مدير إدارة األنشطة املدرسية 
باإلدارة العامة للتعليم اخلاص حس���ن 
احلداد ومدير املكتب الفني لشركة مؤسسة 
التعلي���م األهلي أحمد العيس���ى وجمع 
غفير من اولياء األمور، احتفلت مدرسة 
الرواد ثنائية اللغة بشعائر احلج التي 
مثلها الطالب والطالبات بساحة املدرسة، 
حيث اعد قسم التربية اإلسالمية برنامجا 
حافال بهذه املناسبة ومت تصميم مناذج 
متثل الكعبة املش���رفة والصفا واملروة 
وقام الطالب والطالبات بتمثيل الشعائر 
وترديد األدعية ونال البرنامج استحسان 
احلضور وقد أش���اد احلداد بالبرنامج 
واثنى على املجهود الذي بذله مدرس���و 
ومدرسات التربية االس����المية وش����كر 
مدير املدرسة جورج ماكوين ومدرسي 
القس����م وك����ان ملجهود مشرفي املرحلة 
االبتدائية جنان كنعان واليثيا االثر الكبير 
في اجناح احلفل. وفي نهاية البرنامج مت 

توزيع الهدايا الرمزية على احلضور.


