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الرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني ـ الكويت عصام الصقر متحدثا ملوظفي »الوطني«

أسرة العالقات العامة في بنك الكويت الوطني )اللجنة املنظمة( في لقطة تذكارية

جانب من احلضور في غبقة »الوطني« الرمضانية

لقطة تذكارية لعدد من احلضور

االطفال ارتدوا املالبس التراثية احتفاال بالقرقيعان أبوطبيلة يوزع القرقيعان على األطفال في منتزه الشعب

السهلي يلقي كلمته عايض السهلي مرحبا باألعضاء

لقطة تذكارية للبحر والناهض مع عدد من موظفي »الوطني«موظفو »الوطني« استمتعوا بأجواء الغبقة الرمضانية

مقدم احلفل مذيع »مارينا إف إم« أسامة فودة أثناء تقدمي احدى املسابقات

نائب الرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني ـ الكويت شيخة البحر ومدير عام مجموعة اخلدمات املصرفية للشركات مازن الناهض في صورة جماعية مع عدد من موظفي »الوطني«

كرم الضيافة
 في غبقة »الوطني« الرمضانية

وسط أجواء عامرة بالبهجة واأللفة نظمت إدارة العالقات 
العام���ة في بنك الكوي���ت الوطني مؤخ���را »غبقة الوطني« 
الرمضانية الس���نوية املخصصة للعامل���ن في البنك والتي 
حت���رص على إقامتها في مثل هذا الوقت من ش���هر رمضان 
املبارك في كل عام، حيث التأم ش���مل جميع موظفي الوطني 
بكل فئاتهم ومن مختل���ف اإلدارات على مائدة واحدة عامرة 
بكرم الضيافة الرمضانية وس���ط أجواء حفلت بالعديد من 

األنشطة والفقرات الترفيهية املتنوعة.
وقد متيزت األمسية باحلماس الشديد من جانب احلضور 
للمشاركة في املسابقات واأللعاب املختلفة بجوائزها املذهلة 
التي تراوحت بن بطاقات السفر واألجهزة اإللكترونية القيمة، 
فيم���ا أضفى املزيد من البهجة وج���ود مذيع »مارينا إف إم« 

الشهير أسامة فودة.

احتفال رمضاني 
في جمعية المعلمين

أقام���ت جمعية املعلمن حفل اس���تقبال 
للمهنئن بشهر رمضان املبارك حضره رئيس 
اجلمعية عايض الس���هلي وأعضاء مجلس 
اإلدارة الى جانب عدد من رؤس���اء وأعضاء 
مجالس ادارات اجلمعية الس���ابقة واعضاء 

اجلمعية العمومية.
وقد ألقى رئيس اجلمعية عايض السهلي 
كلمة هنأ فيها احلضور على ش���هر رمضان 
املبارك، فيما أكد حرص مجلس اإلدارة على 
تعزيز مجاالت تواصل���ه مع األعضاء وفي 
دعوتهم للمشاركة في األنشطة املختلفة الى 
جانب تقدمي املشورة وإبداء الرأي واملقترحات 
التي من شأنها أن تس���اهم في تعزيز دور 

اجلمعية وحتقيق اهدافها وتطلعاتها.

»منتزهات المتحدة« للترفيه 
والسياحة احتفلت بالقرقيعان

أحيت الش���ركة املتحدة للترفيه والس���ياحة في 
منتزه���ات )الش���عب الترفيهي � مرح الن���د الكويت 
)الصباحية( � قرية 99 سليل اجلهراء( حفل القرقيعان، 
في جو من املرح واملتعة وبحضور كثيف من األطفال 
والعائالت ومبشاركة الشخصيات الكرتونية وقد مت 
توزيع القرقيعان واجلوائز القيمة على جميع الزوار 
وتخلل املهرجان مس���ابقات لالطفال والكبار وفقرة 

أبو طبيلة.
وشكرت إدارة التسويق والعالقات العامة كل من 
ساهم في إجناح هذه االحتفاالت الرائعة والهدف الذي 
نس���عى له دائما هو تقدمي األفض���ل، متمنن جلميع 
الزوار قضاء أمتع األوقات في منتزهات الشركة املتحدة 

للترفيه والسياحة.

جانب من احلضور


