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عبداللطيف الشمري مكرما احد الفائزين

..وفائزة تتسلم هديتها من سالم من البنك األهلي

اللجنة االجتماعية مع مجموعة من الفائزات

جانب من مشاركات ابناء املصارف في اليوم املفتوح باألكوابارك

رمي الوقيان وعبداللطيف الشمري وعباس البلوشي مع أعضاء اللجنة االجتماعية

مساعد املدير العام عباس البلوشي مشاركا في احدى الفقرات

مصطفى النجار أدخل البهجة الى قلوب احلضور بدرية علي من البنك املتحد تكرم أحد الفائزين

عباس البلوشي وكرمية املرضي ورمي الوقيان مع الفائزين

يوم ترفيهي لموظفي المصارف
وأسرهم  في »األكوابارك«

نظم نادي مصارف الكويت يوما مفتوحا ملوظفي املصارف وأسرهم 
في مدينة األلعاب املائية )األكوابارك( وذلك بالتعاون والتنسيق مع 

إدارة املدينة املائية. 
وقد استقبلت اللجنة االجتماعية أكثر من ثالثة آالف من موظفي 
املصارف وأسرهم، حيث توافد موظفو املصارف مع عائالتهم لالستمتاع 
بأنش���طة اليوم املفتوح وقد أعدت إدارة الن���ادي برنامجا ترفيهيا 
وترويحيا مبش���اركة شركة فانتسي ونفذ البرنامج مقدم البرنامج 
مصطفى النجار، هذا باإلضافة إلى املس���ابقات املختلفة وغيرها من 

املسابقات.
وقام عباس البلوشي مساعد املدير العام وعبداللطيف الشمري 
مدي���ر العالقات العامة في األكوابارك واعض���اء اللجنة االجتماعية 
بتوزيع اجلوائز والهدايا على الفائزين في املسابقات املختلفة، ومن 
جهته، اعرب البلوشي عن شكره وتقديره إلدارة مدينة األلعاب املائية 
)االكوابارك( وباألخص املدير العام محمد خورشيد وكذلك موظفو 

القطاع املصرفي وعائالتهم الذين شاركوا في اليوم املفتوح.

نسيبة حسام عبداملنعم

علي عماد يتسلم درعا تكرميية من ادارة مدرسة االخالص

رويس ماهر عادل

احتف����ل الزمي����ل 
حس����ام عبداملنع����م 
وعائلته بنجاح ابنتهم 
نس����يبة من الصف 
الثالث االبتدائي الى 
االبتدائ����ي  الراب����ع 
وحصولها على امتياز 
وش����هادة تقدير من 
إدارة مدرسة اجلابر 
األهلية، وتلقت نسيبة 
التهان����ي من والديها 
نورهان،  وشقيقتها 
ألف مبروك وعقبال 

اجلامعة يا نسيبة.

أطفأ رويس 
ع���ادل  ماه���ر 
األولى  شمعته 
وس���ط فرح���ة 
األهل واألصدقاء 
شاركوه  الذين 
فرحته ومتنوا له 
حياة سعيدة في 
كنف والديه، ألف 
مبروك وعقبال 

ال� 100 سنة.

نسيبة حسام تفوقت دراسيًا

علي عماد تفوق 
في الثانوية

احتفل عماد علي سعيد 
حس���ن وعائلت���ه بنجاح 
ابنه���م علي ف���ي الثانوية 
العام���ة وحصول���ه على 
)92.77%( وأه���دى عل���ي 
تفوق���ه الى بل���ده األردن 
الكويت  الثاني  وإلى بلده 
وإلى والديه ومعلميه في 
مدرسة االخالص االهلية 
وين���وي عل���ي االلتحاق 
بكلية الهندسة، ألف مبروك 

وعقبال التخرج.

رويس احتفل بعيد ميالده


