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صورة جماعية لعدد من املوظفني خالل اليوم املفتوحبعض موظفي طيبة وأسرهم استمتعوا بالشاطئ

جانب من تكرمي املوظفني املتميزين

حضور غفير من موظفي طيبة في اليوم املفتوح

عدد من املوظفات

أبراج الكويت

خالل يوم مفتوح لجميع موظفي المستشفى في منتجع هيلتون الكويت

الفضالة كّرم الهيئة الطبية واإلدارية لمستشفى طيبة
الســـنويــة،  كعادتها 
قامـت ادارة مستشـــفـى 
طيبة بتنظيم يوم مفتوح 
جلميع موظفي املستشفى 
فـــي منتجـــع هيلتون 
الكويت وذلك بهدف اضفاء 
جو من البهجة والسرور 
بـــن موظفيـــه ولزيادة 
التواصل االجتماعي بينهم 
بعيدا عن ضغوط وعناء 
العمـــل، تخللـــه العديد 
مـــن االنشـــطة الثقافية 
والرياضية واملسابقات 
الترفيهية للصغار والكبار 
باالضافة الى سحوبات 
على جوائز قيمة، كذلك 
استمتع املوظفون وأسرهم 
بوجود شخصيات مرحة 
لالطفال وعروض الساحر 

املميزة.
اليوم  وفـــي نهايـــة 
الترفيهي قام رئيس قطاع 
الفضالة  التشغيل راشد 
بتكرمي العديد من أعضاء 
الطبية واالدارية  الهيئة 
الذين كان لهم دور مميز 
في مرحلة االعداد حلصول 
مستشـــفى طيبـــة على 
شـــهادة االعتماد الدولي 
JCIA باالضافة الى تكرمي 
املثالي السنوي  املوظف 
الذهبي  لثـــالث فئـــات 
والفضي والبرونزي لعام 

.2010

المشروعات السياحية تعتذر 
عن عدم استقبال زوار األبراج 

تشـــارك شركة املشروعات السياحية في االستعدادات القائمة 
لالحتفال بالذكرى اخلمسن لالستقالل ومرور 20 عاما على التحرير 
و5 سنوات على تولي صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد 
مقاليد احلكم، وبناء على قرار اللجنة العليا للتحضير لالحتفاالت 
باالعياد الوطنية، ســـتتم إقامة عروض األلعاب النارية وعروض 
اإلبهـــار البصري، باالضافة الى العـــرض املرئي في منطقة أبراج 
الكويت، وذلك يوم 25 اجلاري، وحيث ان عمليات التركيب واملناولة 
ســـتتم في منطقة محيط االبراج في فترة الذروة وتسهيال ملهمة 
اجلهات القائمة ع لى العمل، وحفاظا على سالمة الزائرين واملشاة 
في محيط االبراج سيتم اغالق أبراج الكويت خالل الفترة من 23 
الى 27 اجلاري، لذا تعتذر شـــركة املشروعات السياحية عن عدم 
اســـتقبال زوار ابراج الكويت خالل تلك الفتـــرة، على أن تعاود 
اســـتقبال زوارها يوم االثنن 28 اجلاري، وبهذه املناسبة تتقدم 
االدارة العليا للشركة بأسمى آيات التهاني والتبريكات الى صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح األحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف 

األحمد والشعب الكويتي الكرمي.


