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.. والشركة تتبرع لضحايا باكستان 500 صائم يقصدون خيمة »البترول الوطنية« يومياً

الزنكي متوسطا فريق عمل »البترول الوطنية«

قالت شركة البترول الوطنية الكويتية ان رئيس 
مجلس اإلدارة والعضو املنتدب للشركة فاروق الزنكي 
يرافقه نائب رئيس مجل���س اإلدارة نائب العضو 
املنتدب ملصفاة ميناء االحمدي أسعد السعد، قاما 
بتفقد خيمة إفطار الصائم التي أقامتها الشركة مقابل 
مكتبها الرئيسي مبنطقة األحمدي، حيث اطلع الزنكي 
والس���عد على مرافق وجتهيزات اخليمة، وعملية 

جتهيز الوجبات استعدادا الستقبال الصائمني.
وأوضحت الشركة في بيان صحافي أنها حترص 

على إقامة هذا املش���روع اخليري في شهر رمضان 
املب���ارك من كل عام، انطالقا م���ن دورها الرائد في 
خدمة املجتم���ع وحتقيق التكافل بني أفراده. ويتم 
يوميا تقدمي وجبات اإلفطار املجانية ألكثر من 500 

صائم يقصدون اخليمة.
اجلدير بالذكر أن عددا كبيرا من موظفي الشركة 
يس���اهمون في دعم خيمة إفطار الصائم ماديا، من 
خالل التبرع واملش���اركة في حتمل كلفة الوجبات 

املقدمة للصائمني.

أسرة »التجاري« مع أطفال الدار

الوفد سلم شيك التبرع األول لضحايا فيضانات باكستان

»الخليج الدولية للرعاية الصحية« أقامت غبقتها 

»التجاري« يعايد أطفال إدارة الحضانة العائلية

أعلنت شركة اخلليج الدولية للرعاية الصحية 
اململوكة لصناديق امللكية اخلاصة التي تديرها شركة 
»جلوبل كابيتال ماجنمنت«، عن اقامتها غبقة احتفاال 

بشهر رمضان املبارك في فندق سفير الدولي. 
وقالت الشركة في بيان صحافي ان الغبقة حضرها 
مسؤولو اإلدارة بالشركة وموظفوها وعدد من الضيوف 

من املجتمع الطبي، ووجه نائب رئيس شركة اخلليج 
الدولية للرعاية الصحية في الكويت رافي دهير الشكر 
إلى املوظفني على اجلهود التي بذلوها على مدى االشهر 
القليلة املاضية والتي جنحوا من خاللها في احلصول 
على شهادة األيزو، وانضمام مختبر الساملية الطبي 

إلى ذات الفئة من معايير اجلودة.

أعلن البنك التجاري الكويتي 
أن أس���رة إدارة العالقات العامة 
واإلعالن في البنك قامت بزيارة 
� دار  العائلية  إدارة احلضان���ة 
ف���ي بادرة إنس���انية  األطفال، 
مبناسبة عيد الفطر، وذلك إميانا 
من البنك بأهمية مشاركة األطفال 
فرحة العيد لرس���م البهجة في 

قلوبهم.
وقالت املدير التنفيذي بإدارة 
اإلع���الن والعالق���ات العامة في 
البنك أماني الورع، في تصريح 
صحافي ان هذه اخلطوة جاءت 
كتعبير إنساني ملشاركة أطفال 

الدار فرحة العيد وإدخال السرور 
إلى نفوس���هم، حيث قام البنك 
بهذه املناسبة بتجهيز الصالتني 
الداخلية واخلارجية باأللعاب التي 
تتناسب مع جميع األعمار وتساعد 

في تنمية قدراتهم اجلسدية.
 وأوضحت ان البنك التجاري 
مستمر في مد يد العون ملؤسسات 
املجتمع مبختلف قطاعاته، تأكيدا 
على رسالته السامية في القيام 
بدور فعال في كل املجاالت التي 
من شأنها دعم التواصل بني البنك 
واملؤسسات االجتماعية التي تخدم 
أفراد املجتمع، الفتة الى أن هذه 

املبادرة اإلنس���انية تأتي إميانا 
التجاري مبسؤوليته  البنك  من 
االجتماعية التي تقع على عاتقه 
جتاه مؤسسات املجتمع، والتي 
تسهم في تعزيز أواصر احملبة 
والوالء بني مختلف أفراد شرائح 

املجتمع الكويتي.
وقد كان في اس���تقبال أسرة 
»التجاري« عدد من موظفي الدار 
تتقدمهم هيفاء النكاس، والذين 
بدورهم ثمنوا مب���ادرات البنك 
جتاههم وأشادوا بخدمات البنك 
في مج���االت دعم فئات املجتمع 

املختلفة.

الزبيد: روح األسرة الواحدة هي الوصفة السحرية
 وراء ما تحققه »االمتياز« من إنجازات ونتائج إيجابية

على هامش الغبقة السنوية الرمضانية للشركة

»ڤيزا« تطلق مجموعة الفنادق الفاخرة 
لحاملي بطاقاتها

أعلنت ڤيزا عن إطالق 
مجموعته����ا للفن����ادق 
الفاخرة التي متنح حاملي 
بطاق����ات ڤيزا بالتينوم 
وڤيزا إنڤينيت في الكويت 
وسيلة جديدة تسمح لهم 
باكتشاف مجموعة من 

الفن����ادق الفاخرة في العالم املخت����ارة بعناية فائقة 
واحلجز فيها واالستمتاع بتقدمياتها الفريدة.

وأوضحت الش����ركة في بيان صحافي أنه أصبح 
بإمكان حاملي بطاقات ڤيزا بالتينوم وڤيزا إنڤينيت 
احلجز على مدار الساعة في أفخم الفنادق واملنتجعات 
حول العالم، حيث متنح مجموعة ڤيزا للفنادق الفاخرة 
حامل����ي البطاقات إمكانية النف����اذ إلى مجموعة من 
العروض التي تشمل أفضل سعر متوافر، ورفع درجة 
الغرفة، ومعاملة الش����خصيات املهمة، باإلضافة إلى 
خدمة ركن الس����يارة واإلنترنت املجانيني، وقسيمة 
للطعام والشراب، وفطور أوروبي، وامتياز املغادرة 

املتأخرة.
وبهذه املناس����بة، قال رئيس حس����ابات العمالء 

ومنتجات الرفاهية عامليا 
ف����ي ڤيزا جيم����س ليم: 
الس����فر  »تأتي عروض 
ف����ي طليع����ة اهتمامات 
حاملي بطاقات ڤيزا من 
الدرجة األولى، وتعزز 
مجموع����ة ڤيزا للفنادق 
الفاخرة قدرة ڤيزا على االس����تجابة ألس����لوب حياة 
حامل����ي البطاقات األثري����اء ومنحهم العروض التي 
تهمهم أكثر، حيث أصبح بإمكان حاملي بطاقات ڤيزا 
بالتينوم وڤيزا إنڤينيت التأكد من أنهم سيحصلون 

على أفضل إقامة يتمنونها«.
وتوفر مجموعة ڤي����زا للفنادق الفاخرة حلاملي 
بطاقات ڤيزا بالتين����وم وڤيزا إنفينيت في الكويت، 
وهي أول منتجات ڤيزا العاملية التي توفر فوائد السفر 
وتديرها مجموعة كيوي Kiwi Collection وهي إحدى 
أبرز مجموعات الفنادق واملنشآت الفاخرة، وتشمل 
مجموعة فيزا للفنادق الفاخرة منشآت فارهة حول 
العالم مثل برج العرب في دبي وأمانبوري في تايلندا 

وذا بيار في نيويورك.

علي الزبيد واإلعالمي يوسف مصطفى خالل الغبقة

سليمان خالد بودي، كما تضمنت 
الغبقة فقرات شيقة ومتميزة أبرزها 
كانت اخلاطرة االميانية التي قدمها 
الشيخ الداعية طالل فاخر، حيث 
حتدث فيها عن الهدايا الربانية في 
الشهر الفضيل، داعيا اجلميع إلى 
االس����تفادة القصوى من رمضان 
ونفحاته املوسمية التي تهب في 

كل عام فتحمل منحا ربانية.
واشتملت فقرات احلفل املتتابعة 
على مسابقات شيقة وسحب على 
جوائز قيمة للموظفني، باإلضافة 
إلى توزيع جوائز املسابقة الشرعية 
الرمضانية التي تقيمها الش����ركة 
جلميع موظفي الشركة وجوائزها 
القيمة التي تراوحت بني رحالت حج 

وعمرة ومبالغ نقدية مجزية.

املولى عز وجل أوال ثم إلى جهود 
جميع العاملني ودون استثناء، وقد 
احتوى التصنيف على مؤسستني 
من الكويت م����ن اعضاء املجلس 
وهما بيت التمويل الكويتي وشركة 

االمتياز لالستثمار«.
وختم الزبي����د موجها حديثه 
للموظف����ني ب����أن عليه����م كل في 
مكانه أن يبذلوا قصارى جهدهم 
لتستمر الشركة في حتقيق نتائج 
متميزة، موضحا أن بلوغ النجاح 
شيء جميل ومطلوب ولكن احلفاظ 
على هذا النجاح واالستمرار فيه 

هو التحدي األكبر.
وكانت الغبقة الرمضانية لشركة 
االمتياز قد افتتحت بآيات عطرة من 
الذكر احلكيم تالها القارئ الشاب 

باألداء االس����تثنائي للشركة على 
الرغم من األزم����ة املالية العاملية 
واملناخ االقتص����ادي العاملي غير 
النتائج  أن  املواتي، مؤكدا عل����ى 
الش����ركة وهلل  اإليجابية جعلت 
احلمد تتقدم إلى مصاف شركات 

االستثمار القيادية.
ف����ي معرض  الزبيد  وأش����ار 
التصني����ف األخير  إل����ى  حديثه 
العام للبنوك  الذي أعده املجلس 
واملؤسس����ات املالية اإلس����المية، 
ومق����ره البحرين، ال����ذي صنف 
شركة االمتياز لالستثمار كاحدى 
أهم 30 شركة اسالمية على مستوى 
املؤسس����ات املالية اإلسالمية في 
املنطقة، مؤكدا انه »تصنيف تفتخر 
به الش����ركة ويعود ذلك لتوفيق 

مشيدا بروح األسرة الواحدة التي 
تتمتع بها شركة االمتياز لالستثمار 
والتي وصفها بالوصفة السحرية 
فيما حتققه الشركة من إجنازات 

ونتائج إيجابية.
ولم يفت نائب رئيس مجلس 
إدارة الشركة وعضوها املنتدب أن 
ينقل ملوظفي الشركة تقدير مجلس 
اإلدارة واإلدارة التنفيذية جلهودهم 
خ����الل العام املاضي وما قبله من 
اع����وام، مثمنا ال����دور الذي يقوم 
به موظفو الش����ركة على اختالف 
درجاتهم الوظيفية وكل في مجال 
عمله، الس����يما أن شركة االمتياز 
لالستثمار قد استمرت في حتقيق 
نتائج إيجابية خالل سنوات عملها 
املاضية ومنذ التأس����يس، مشيدا 

أقامت شركة االمتياز لالستثمار 
غبقتها السنوية التي اعتادت أن 
تقيمها بصورة دورية في كل عام 
في اح����دى ليالي ش����هر رمضان 
املبارك، حيث التأم ش����مل أسرة 
الشركة في ليلة رمضانية متميزة 

وأجواء إميانية.
وق����د اكتمل عقد ه����ذه الليلة 
الرمضانية املميزة بحضور كبير 
من قياديي وموظفي الشركة وبعض 
الضي����وف يتقدمهم نائب رئيس 
مجل����س اإلدارة والعضو املنتدب 
علي أحمد الزبيد وعدد من مسؤولي 

الشركة وقيادييها.
ألقى نائب  املناس����بة،  وبهذه 
رئيس مجل����س اإلدارة والعضو 
املنتدب علي أحم����د الزبيد كلمة 
أستهلها بالتأكيد على حرص إدارة 
الش����ركة على أن تقيم هذا اللقاء 
السنوي في ليلة من ليالي رمضان 
املبارك تيمنا وتبركا بالشهر الكرمي 
املبارك ملا يحمله من معان روحانية 

وإميانية وعملية.
وقال الزبيد ان هذا اللقاء أصبح 
من املظاهر السنوية بالغة األهمية 
التنفيذية  اإلدارة  التي حت����رص 
إدارة  إقامتها بحيث جتتمع  على 
الش����ركة مع موظفيه����ا بجميع 
الوظيفية وفي مختلف  درجاتهم 
اإلدارات واألنشطة على مائدة احملبة 

والتقدير.
وف����ي أجواء ح����رص منظمو 
احلفل عل����ى أن تكون بعيدة عن 
روتينية العمل واجوائه املعهودة، 
رحب الزبيد باحلضور والضيوف، 

أعلنت شركة البترول الوطنية الكويتية عن تسليمها شيك التبرع 
األول جلمعية الهالل األحمر الكويتي، ضمن إطار حملة التبرعات التي 
أطلقتها الش����ركة مؤخرا إلغاثة منكوبي الفيضانات في باكستان، حيث 
كان مدير إدارة العالقات العامة بالهالل األحمر الكويتي عبدالرحمن العون 
في استقبال وفد الشركة الذي ضم كال من مدير العالقات العامة واإلعالم 
م.محمد العجمي، ومراقب أول العالقات اخلارجية طالل الضبيبي. وفي هذا 
الصدد، قال مدير العالقات العامة واإلعالم م.محمد العجمي، في تصريح 
صحافي إن حملة »البترول الوطنية« إلغاثة منكوبي فيضانات باكستان 
جاءت من منطلق مد يد العون واملس����اعدة لألش����قاء في باكستان عقب 
السيول والفيضانات املدمرة التي تعرضت لها والتي أدت إلى مقتل املئات 

ونزوح وتشريد آالف األسر واألفراد ممن دمرت منازلهم وقراهم.


