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• محمد الصقر وعصام الصقر خالل االستقبال

• النائب رياض العدساني مباركا

• عبدالوهاب البابطني مهنئا ً محمد الرفاعي

• عبدالعزيز البابطني مهنئا ً

• الشيخ طالل اخلالد مهنئا

ديوان الرفاعي استقبل

المهنئين بشهر رمضان

• عبدالرحمن الغنيم وبسام الرفاعي

ا�ستقبل ديوان الرفاعي املهنئني بال�شهر الكرمي،وتوافد على
الديوان يف منطقة ال�شامية عدد كبري من املواطنني وال�شيوخ
ونواب الأمة وكبار ال�شخ�صيات و�أع�ضاء ال�سلك الديبلوما�سي
للتهنئة.
و�أعرب امل�رشف العام على ديوان الرفاعي ب�سام الرفاعي عن
فخره و�سعادته بهذا التوافد من املواطنني واملقيمني على تراب
هذا الوطن الغايل لتبادل الزيارات والتهنئة بهذا ال�شهر املبارك،
قائالً� :أنتهز هذه الفر�صة و�أقول لل�شعب الكويتي علينا ان نكون
�شعبا واحدا و�صفا واحدا و�أن يكون التكاتف والوحدة �شعارنا
خا�صة مع ما ت�شهده املنطقة من ظروف غري م�ستقرة .و�أدعو الله
ان يحفظ الكويت و�شعبها من كل مكروه حتت قيادة �أمرينا وربان
�سفينتنا �صاحب ال�سمو الأمري ال�شيخ �صباح الأحمد و�سمو ويل
العهد.

• متابعة األفطار من املسؤولني

• أثناء اعداد وجبات االفطار

• النائب عمر الطبطبائي مهنئا الرفاعي

• الرئيس التنفيذي للبترول الوطنية أثناء االفطار

الرئيس التنفيذي لـ«البترول الوطنية» تفقد خيمة «إفطار صائم»
�شارك الرئي�س التنفيذي ل�رشكة
البرتول الوطنية الكويتية وليد
خالد البدر جموع ال�صائمني وجبة
الإفطار يف خيمة �إفطار ال�صائم التي
تقيمها ال�رشكة �سنويا خالل �شهر
رم�ضان الف�ضيل.
وتفقد البدر ومعه نائب الرئي�س

التنفيذي ل��ل��خ��دم��ات امل�ساندة
عبدالعزيز الدعيج عمليات �إعداد
وتوزيع وجبات الإفطار يف اخليمة
امل��ق��ام��ة �أم���ام املبنى الرئي�سي
لل�رشكة مبدخل مدينة الأحمدي،
حيث تابع عن قرب اجلهود التي
يبذلها طاقم العمل لتلبية طلبات

• مسؤولو البترول الوطنية يتفقدون اخليمة

الأعداد املتزايدة من ال�صائمني الذين
يفدون يوميا �إلى هذه اخليمة.
و�أك���د ال��ب��در حر�ص ال�رشكة على
اال�ستمرار يف هذه املبادرة اخلريية
التي بد�أتها منذ �سنوات ،كجزء من
التزامها جتاه املجتمع ،وال�سيما يف
مثل هذه املنا�سبة الدينية العظيمة،
التي تخيم عليها �أج��واء الرحمة
والت�آخي يف الكويت احلبيبة ،بلد
الإن�سانية واخلري والأمان.
و�أو�ضح �أن اخليمة ت�ستقبل نحو
�أل���ف �صائم يوميا ،يتم تقدمي
وج��ب��ات �إف��ط��ار �صحية لهم وفق
نظام دقيق ومنظم ،منوها �إلى �أن
موظفي ال�رشكة ي�ساهمون يف حتمل
تكاليف هذه املبادرة عرب تقدمي
تربعات طوعية ،و�أع��رب يف هذا
ال�صدد عن �سعادته بروح التعاون
والرغبة بعمل اخلري التي يتحلى
بها اجلميع.
ي�شار �إل��ى �أن م��ب��ادرة ال�رشكة
تت�ضمن ك��ذل��ك ت��وزي��ع وجبات
الإفطار على رواد عدد من حمطات
تعبئة ال��وق��ود ال��ت��اب��ع��ة لها
واملنت�رشة يف خمتلف �أنحاء
ال��ب�لاد ،وعلى وج��ه اخل�صو�ص
م��ن يت�صادف وج��وده��م يف هذه
املحطات وقت الإفطار.

• جانب من خيمة إفطار صائم

