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درع تكرميية من هشام البعيجان للدكتورة ابتسام الصالح

أطفال »املصارف« فرحون بفقرات القرقيعان هشام البعيجان ود.ابتسام الصالح يكرمان إحدى األسر الفائزة

أحمد جمعة ورمي الوقيان يقدمان الهدايا للفائزين

ترحيب بضيوف غبقة »الديار«

متابعة لفقرات احلفل

من احلضور

وجوه من احلفل

حضور عائلي

جانب من احلضور

موظفو »المصارف« احتفلوا بالقرقيعان مع أسرهم

حتت رعاية وحضور هشام البعيجان رئيس 
مجل���س ادارة نادي مص���ارف الكويت، ومحمد 
منصور املي���ل رئيس اللجنة الرياضية وعضو 
مجلس االدارة بالنادي ومبشاركة اكثر من 2000 
موظف في القطاع املصرفي وأسرهم، اقام نادي 

مصارف الكويت يوم القرقيعان ملوظفي املصارف 
واس���رهم في صالة حولي بارك حيث ساد جو 
عائلي تخللته العديد من الفقرات واملس���ابقات 
باالضاف���ة الى توزيع قرقيع���ان املصارف على 
االطفال الذين ارتدوا املالبس الشعبية والتراثية 

مرددين اغاني القرقيعان.
هذا وتعددت الفقرات مع مقدم احلفالت مصطفى 
النجار مدير مجموعة فانتسي الذي اضاف جوا من 
املرح باملسابقات التي شارك في ها الكبار والصغار 

والسحوبات على العديد من اجلوائز.

البعيجان د.ابتس���ام الصالح مديرة  وشكر 
حولي بارك وكويت ماجيك لتقدمي هدايا بقيمة 
500 دينار من عيادة ابتسامة جلمهور املصارف، 
واشاد البعيجان بالتعاون املثمر بني كل من ادارة 

حولي بارك ونادي مصارف الكويت.

»الديار المتحدة« أقامت غبقتها 
السنوية في فندق هيلتون المنقف

حسين البريكان
في أجواء رمضانية مميزة، اس���تضاف فندق هيلتون املنقف 
مجموعة من موظفي ش���ركة الديار املتحدة في غبقتها السنوية 
التي أقامتها الشركة ملوظفيها وعائالتهم حتت رعاية رئيس مجلس 
االدارة والعضو املنتدب د.محمد معروف، وامتاز احلفل باألجواء 
الرمضانية واالجتماعية والتي توطد الترابط األسري واالجتماعي 

بني موظفي الشركة وعائالتهم وتعزز شعور العائلة الواحدة.
افتتح احلفل بكلمة من مدير عام الشركة بشار عطعوط حيث 
رحب فيها باحلضور وأشاد بجهود جميع العاملني فيها ومساهماتهم 
في النجاحات املس���تمرة رغم التحديات والصعاب التي تواجهها 

الشركة في السوق التنافسي احمللي واخلارجي.
من جانبه أكد مدير املوارد البشرية في الشركة تيسير مبارك 
حرص االدارة العليا للشركة على التواصل املستمر مع املوظفني 

وإضفاء األجواء املبهجة والعائلية الراقية.
كما تضمن احلفل تكرمي املوظفني الذين أكملوا 10 س���نوات من 
العمل اجلاد والدؤوب في خدمة الش���ركة، كم���ا مت توزيع هدايا 

وجوائز قيمة على احلضور.


