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»مشرف االبتدائية ـ بنات« احتفلت باألعياد الوطنية

جريا على عادتها وترسيخا 
حلب الوطن في قلوب الناشئة 
اقامت مدرسة مشرف االبتدائية 
- بنات احتفاال مبناسبة العيد 
التحرير حيث  الوطني وعيد 
تزينت املدرسة باالعالم الوطنية 
والصور التراثية باشراف مديرة 
املدرسة زكية جعفر وبجهود 
جميع املعلمات واملشرفات في 

املدرسة.
العديد  الطالب���ات  وقدمت 
من الفقرات التي نالت اعجاب 
احلضور ومنها اغنية »عاش 
صب���اح األمير« الظهار معاني 
الوالء لصاحب الس���مو األمير 
الشيخ صباح األحمد ولقيادتنا 
احلكيمة، وقد استمتع اجلميع 

خيمة الكويت حب واخاءمبا قدم من فقرات متميزة.

فريق العمل مع الطالبات أبلة دالل وكرميتاها

مديرة املدرسة زكية جعفر

يوم مفتوح ألسرة »اإلنترناشيونال كلينك« في المطالع »األهلي« يقيم مأدبة عشاء على شرف »اإلعالم والصحافة«

انطالقا من حرصه الدائم على التواصل 
مع جميع وسائل اإلعالم وتعزيز الشفافية 
في العالقة املش����تركة بينه وبني اإلعالم، 
دعا البنك األهلي الكويتي ممثلي الصحف 
ووسائل اإلعالم احمللية الى مأدبة عشاء 
وحفل تكيرم تقديرا جلهودهم في مجال 
اإلعالم، وتعزيزا ملبدأ التعاون والثقة في 
الرسالة الصحيحة واملوضوعية  إيصال 
من البنك كمؤسسة وطنية الى اجلمهور 
مبصداقية وشفافية. وفي كلمة لها رحبت 
مديرة العالقات العامة في البنك س����حر 
الذرب����ان باحلضور مش����ددة على الدور 
الكبي����ر والبن����اء الذي تقوم به وس����ائل 
اإلع����الم والصحف احمللية في نقل اخلبر 
وحتليله بشفافية وموضوعية، مما يعزز 
م����ن مصداقية الرس����الة ويوطد العالقة 
املش����تركة. كما أشادت بالدور االجتماعي 
لوسائل اإلعالم حيث قالت: »إن املصداقية 
في عملنا املشترك هي أساس إلقامة عالقة 
سليمة بني مؤسسة مصرفية جتارية ترتقي 
في أدائها االقتصادي واملالي، وبني صناعة 
إعالمي����ة محترفة تنق����ل الوقائع وحتلل 
األخبار مبصداقية ومنهجية وشفافية نفتخر 

بها«. وأكدت الذربان على اهتمام »األهلي« 
بجميع برام����ج املس����ؤولية االجتماعية 
وتوفير الدعم للمؤسس����ات الوطنية من 
خالل تقدمي مس����اهمات مالية للكثير من 
األنشطة االجتماعية والرياضية والتعليمية 
والثقافية ومؤسس����ات ذوي االحتياجات 
اخلاصة، كما أشارت الى سياسة توظيف 
العمالة الكويتية التي تعكس اهتمام البنك 
بارتقاء املجتمع واملس����اهمة في ازدهاره 
ومنوه. تال ذل����ك تقدمي عرض توضيحي 
سريع سلط األضواء على التطورات التي 
شهدها البنك خالل الفترة األخيرة ومنها 
زيادة ع����دد الفروع وتطوي����ر اخلدمات 
واملنتجات املصرفية املبتكرة والعروض 
الترويجي����ة التي تهدف الى تقدمي القيمة 
املضافة احلقيقية للعمالء لينعموا بتجربة 
مصرفية رائدة متنحهم األمان مع العديد من 
املزايا، كما شمل العرض تركيزا على النتائج 
املالية اجليدة التي وصل اليها البنك األهلي. 
هذا وقد مت على هامش احلفل تكرمي ممثلي 
وسائل اإلعالم والصحف ومت تقدمي دروع 
تذكارية تعبيرا عن امتنان البنك وتقديره 

لدور رجال الصحافة واإلعالم.

كعادته����ا الس����نوية وحرصا 
منها على تقوية وتعميق أواصر 
التواصل والترابط بني موظفيها 
نظمت عيادة االنترناشيونال كلينك 

يوما مفتوحا في بر املطالع.
ش����هد اليوم املفت����وح تنظيم 
العدي����د من الفق����رات الترفيهية 
والرياضية املتنوعة والتي شملت 
الكبار والصغار، حيث بدأت من 
العاش����رة صباحا وامتدت حتى 
الثامنة مس����اء. استمتع اجلميع 
الترفيهي����ة  بالفق����رات  خالله����ا 
واملسابقات العديدة التي أجريت 
وسط أجواء من احلماس والتنافس 
والفرح بالف����وز واحلصول على 
الهداي����ا القيمة. وعبر العديد من 
احلضور في العيادة باالضافة الى 
الضيوف املدعوين عن سعادتهم 
باجل����و العائل����ي الذي ملس����وه، 
خصوصا أن اليوم أتاح الفرصة 
للتعارف فيما بني أس����ر العاملني 
لتعزيز الروابط االجتماعية وزيادة 
التواصل ب����ني املوظفني بعضهم 
البعض بعيدا عن ضغوط وعناء 
العمل، ومبناسبة مرور 15 عاما على 
إنشاء عيادة االنترناشيونال كلينك 
كرم املدير الطبي د.صباح احلديدي 
قدامى املوظفني املستمرين باخلدمة، 
ويأتي هذا اليوم ضمن األنشطة 
االجتماعية الت����ي تنظمها عيادة 
االنترناشيونال كلينك للموظفني، 
وذلك من أجل الترفيه عن املوظفني 
بصحبة ذويهم واالستمتاع باالجواء 
البرية اجلميلة. وقد رحبت رحيمة 
عبداهلل مديرة التسويق والعالقات 
العامة بالعي����ادة باحلضور، كما 

التي وضعت خبراتها حتت تصرف 
هذه املؤسس����ة وكان إلسهاماته 
الفضل في الوصول الى ما وصلنا 

اليه.

ألق����ت كلمة ش����كر بحق صاحب 
املواق����ف والتحفي����ز الدائم وهو 
د.خالد الكندري، فكان أحد العناصر 
املبدعة وواحدا من العقول النيرة 

جهود مميزة لقسم التسويق

ركوب اجلمل

االسطى مكرما أحد االعالميني بحضور مديرة العالقات العامة سحر الذربان

مديرة العالقات العامة سحر الذربان أمني سر البنك األهلي عبداهلل االسطى

.. وصورة تذكارية ألسرة اإلنترناشيونال كلينك في بر املطالع فريق عمل »األهلي« في صورة تذكارية

 )أسامة البطراوي(عبداهلل االسطى مكرما »األنباء« بدرع تذكارية تسلمها الزميل زكي عثمان

)فريال حماد(فرحة الطالبات وهن يغنني »عاش صباح األمير«


