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»هوليداي ان الساملية« 
ينظم حملة للتبرع بالدم

أجواء عائلية وحماسية ببطولة »الوطني« للبولينغ

نظم فندق هوليداي ان الساملية حملة للتبرع 
بالدم بالتعاون مع بنك الدم املركزي شارك فيها 
جميع املوظفني من مختلف االقسام وفي مقدمتهم 
االدارة العليا وذلك حرصا من الفندق على املشاركة 
في جميع االعمال التطوعية واالنسانية لتنمية 
روح البذل والعط���اء بني املوظفني واملوظفات، 
فضال عن املس���اهمة في العمل اخليري النقاذ 
حي���اة املواطنني واملقيمني عل���ى ارض الكويت 

احلبيبة.
وأش���ار م���دير العمليات ف��ي الفن��دق ماجد 
حنا وال���ذي كان اول املت���برعني ف���ي ال��حملة 
الى ان ه���ذا احلدث ي��عتبر ج��زءا من واجب���نا 
جت������اه املجت��مع وج���زءا من م��س���ؤوليتنا 
االجتماعي���ة الت��ي تهدف دائما خلدمة املجتمع 
ودع��م العمل الت���طوعي، س���واء كان تب��رعا 
بالدم او اي نشاط انساني آخر، واننا في غاية 

الفخر ان نرى ه���ذا الع���دد م��ن املش��اركني من 
م��وظفي��نا ف���ي ه���ذه احلملة التي نطمح في 
مواص��لة تنظ���يمها بصفة ش���به دورية رغبة 
منا في تقدمي الدعم ملؤسسات املجتمع واسهاما 
في خدمة ابناء الوطن الذين يحتاجون املساعدة 
في هذا الشأن وهو ما يتوافق مع ثوابت سياسة 
الفندق التي حتث على التعاون والتآزر والتآلف 

وفعل اخلير.
من جانبه، عبر الفريق الطبي عن امتنانه لهذه 
اخلطوة التي قام بها هوليداي ان، علما انها ليست 
اول حملة للفندق، اذ نظم س���ابقا بالتعاون مع 
بنك الدم املركزي العديد من حمالت التبرع، فضال 
عن فرحه مبشاركة اجلميع وروح العطاء التي 
سادت اجلو والتنظيم من قبل فريق التسويق 
والعالقات العامة الذي ساهم في تسهيل عملهم 

وجناح احلملة.

تكرمي موظفي »الوطني« املشاركني في بطولة »الوطني« للبولينغماجد حنا أول املتبرعني مع أسرة هوليداي ان

منافسة وحتد ترحيب من إدارة هوليداي ان بالفريق الطبي

استقبل فندق موڤنبيك الكويت باملنطقة احلرة 
مؤخرا جيوفاني بتري���ك كمدير إلدارة املبيعات، 
حيث يحفل س���جل جيوفان���ي بأكثر من 17 عاما 
قضاها بالعمل في كبرى األسماء في عالم الفنادق 

والضيافة.
بدأ جيوفاني مش���واره ف���ي العام 1995 حيث 
اس���تهل حياته املهنية بالعمل في مجال العالقات 
العامة قرر بعدها أن ينتقل للكويت ليعمل بفندق 
سفير إنترناشيونال باملكاتب األمامية حيث اكتسب 
خبرة أهلته بعدها للعمل بفندق الريتز كمدير ليلي 
حيث كان من ضمن الفريق املشارك في االفتتاح 

التجريبي له. 
ب���دأ ج���يوف���اني في اكتساب خب��رت���ه في 
قس���م املبيع���ات حيث ان�ضم ألس������رة ف���ندق 
ش���يرات���ون الك���ويت ليش���غل منصب مس��ؤول 

مبيعات.
 ثم بدأ التدرج في الس��لم ال��وظي��في ح��يث 
ش���غل منصب مدير املبيعات بف���ندق ومنتجع 
هيلتون الكويت ثم مساعدا ملدير إدارة املبيعات 
بفندق الريجنس���ي وأخيرا مدير إدارة املبيعات 

والتسويق في فندق سفير انترناشيونال.
 وق���د ح���رص ج����يوفاني خالل مش���واره 
الطوي���ل على تدعيم مهارات���ه بعدد من الدورات 
التدريبية والتي تنوع���ت بت��نوع الفنادق التي 
عمل بها حيث ساهمت في زيادة خبرته في مجال 
املبيعات على وجه خاص وف���ي مجال الضيافة 

بوجه عام.
وقد أعرب جيوفاني عن س���عادته بانضمامه 
ألس���رة فندق موڤن���بيك الك����ويت باملن����طقة 
احلرة متم���نيا أن يوفق����ه اهلل ف���ي املضي قدما 
بدفع عجلة النجاح لألمام ليس���تمر الف���ندق في 
تق���دمي خدماته املتميزة الت���ي اع���تادها نزالؤه 
وضيوفه كأحد فنادق سلسلة موڤنبيك السويسرية 

العاملية.

جيوفاني بتريك

 جيوفاني بتريك مديرًا 
للمبيعات في موڤنبيك 
الكويت باملنطقة احلرة

البنك وعائالتهم مثل البلياردو 
وألعاب االركيد والبالي ستيشن 
واملسابقات االخرى، ومت توزيع 

هدايا فورية على احلضور.

الوطني  الكوي���ت  نظم بنك 
مؤخرا بطولة للبولينغ خاصة 
مبوظفيه ف���ي مركز كوزمو في 
سوق الساملية، حضرها عدد كبير 
من موظفي البنك واسرهم وسط 

اجواء عائلية وحماسية.
وشارك في بطولة البولينغ 
اكثر من 200 موظف من مختلف 
ادارات البنك تنافسوا من خالل 
40 فريق���ا، اضافة ال���ى اللعب 
الفردي، واتسمت البطولة بأجواء 
حماسية في ظل املنافسة القوية 
التي شهدتها البطولة بني مختلف 

املشاركني.
وكرم »الوطني« الفرق الثالثة 
االولى وفائزي اجلوالت الفردية 
بجوائز نقدية وكؤوس وشهادات 
تكرمي، كما تخلل البطولة العديد 
من املشاركني في البطولةمن االنش���طة االخرى ملوظفي 


