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»الوطني« يكّرم المتفوقين من أبناء الموظفين محمد ونيرمين احتفال بخطوبتهما

..ووائل احتفل بعيد ميالده التاسع

احتف���ل وائل ه���ادي فياض 
بعيد ميالده التاس���ع مبشاركة 
األهل واألصحاب متمنني له العمر 
املديد واملستقبل السعيد. مبروك 

وعقبال ال� 100 سنة يا وائل.

قام بنك الكويت الوطني ، افضل بنك في 
الكويت والشرق االوسط، بتكرمي مجموعة 
من الطلبة املتفوقني في مختلف املراحل 
الدراسية من ابناء املوظفني في البنك، تقديرا 
جلهدهم في مسيرة التحصيل العلمي، وذلك 

في حفل اقامه في مقر البنك الرئيسي.
وقال نائب مدير عام مجموعة اخلدمات 
املصرفية الشخصية عبداهلل التويجري في 
كلمة القاها بهذه املناسبة بحضور رئيس 

املوارد البشرية عماد العبالني ومجموعة 
من مس���ؤولي البنك، ان اهتمام االدارة ال 
يش���مل املوظفني فحسب بل يتجاوز ذلك 

الى االهتمام بجميع افراد االسرة.
واضاف النجران ان البنك يحرص على 
تكرمي املتفوق���ني من أبناء موظفيه وذلك 
تقديرا لعطاءاتهم وجهودهم في مسيرة 
التحصيل العلمي، وايضا تقديرا لذويهم 
الذين ال يدخروا جه���دا في توفير جميع 

احتياجات ابنائهم والسهر على راحتهم، 
واكد ان »الوطني« يشجع الطلبة الطموحني 
واملتوفقني انطالقا من سعيه الدائم لتحقيق 

املزيد من النجاح والتقدم.
ومت خالل االحتفال تكرمي اكثر من 20 
طالبا وطالبة من املتفوقني دراس���يا في 
مختلف املراحل الدراسية، ومت تسليمهم 
الهداي���ا وش���هادات ال�تقدير م���ن ادارة 

البنك.

احتفل الزميل محمد أرز بخطوبته على اآلنس���ة نيرمني عصام 
وسط فرحة األهل واألصدقاء الذين ش���اركوا العروسني فرحتهما 

ومتنوا لهما حياة س���عيدة، كما تلقى محمد التهنئة من الزمالء في 
»األنباء«. ألف مبروك وعقبال الفرحة الكبرى.

احد املتفوقني مع والده احدى املتفوقات مع عماد العبالني وعبداهلل التويجريالزميل محمد أرز مع عروسه اآلنسة نيرمني عصام ووالدتها وفاء صبحي الزميل محمد أرز وخطيبته نيرمني عصام ووالده ابراهيم أرز يقطعون كيكة احلفل

لقطة تذكارية للطلبة املتفوقني مع رئيس املوارد البشرية عماد العبالني ونائب مدير عام مجموعة اخلدمات املصرفية الشخصية عبداهلل التويجري وائل متوسطا اصدقاءه في لقطة تذكارية

وائل هادي

اعلن مدير ادارة العمليات واالنشطة بشركة املشروعات 
الس���ياحية انور النصف ان املدينة الترفيهية تستقبل 
زوارها مبواعيد التشغيل الشتوي حيث تستقبل الزوار 
من يوم االثنني حتى اخلميس من الساعة 4 عصرا حتى 
12 منتصف الليل ويومي اجلمعة والسبت من كل اسبوع 
من الثانية ظهرا حتى احلادية عشرة مساء، ويكون يوم 
االحد من كل اسبوع عطلة اسبوعية للمدينة الترفيهية 

ويوم االثنني من كل اس���بوع مخصصا للنس���اء فقط، 
وعن البرامج واالنشطة التي ستقدمها املدينة الترفيهية 
للزوار اشار النصف الى ان املدينة اعدت برامج منوعة 
وانشطة مختلفة للزوار سيعلن عنها في حينه، كما اكد 
ان ادارة املدينة الترفيهية تقدم افضل اخلدمات الترفيهية 
والترويحية على مدار العام ومتنى النصف ان يستمتع 

زوار املدينة الترفيهية بقضاء وقت ممتع في ارجائها.

»الترفيهية« تستقبل زوارها مبواعيد التشغيل الشتوي


