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مؤسسة البترول تواصل دعمها لبرنامج «البروتيجيز»
ت�أكيد ًا على دورها املتميز يف دعم
امل�شاريع املجتمعية ،وتوا�ص ً
ال
منها م��ع �رشكائها يف منظمات
املجتمع املدين  ،وا�صلت م�ؤ�س�سة
ال��ب�ترول الكويتية و�رشكاتها
التابعة دعمها لربنامج الربوتيجيز
يف ن�سخته التا�سعة لل�سنة الثالثة
على التوايل.
وب��ه��ذه املنا�سبة ،ق��ال الع�ضو
املنتدب للموارد الب�رشية بالوكالة
يف م�ؤ�س�سة ال��ب�ترول الكويتية
ال�شيخ في�صل اجلابر �إن رعاية
امل�ؤ�س�سة للمو�سم التا�سع لربنامج

«الربوتيجيز» يعك�س ر�ؤية م�ؤ�س�سة
البرتول الكويتية املتمثلة يف �أن
الرثوة احلقيقية للكويت تكمن يف
عن�رصها الب�رشي و�أن اال�ستثمار يف
ال�شباب الكويتي هو الأداة الفعالة
القادرة على تن�شئة جيل قادر على
ت�سلم مهامه يف امل�ستقبل.
و�أ�شار �إلى �أن امل�ؤ�س�سة تويل اهتمام ًا
متزايد ًا للم�شاريع والربامج الهادفة
الى تدريب ال�شباب الكويتي و�صقل
مهاراتهم ب��اخل�برات العملية،
م�ؤكدا �أن الدور املنوط بامل�ؤ�س�سة
ال يقت�رص على اال�ستثمار يف الرثوة

النفطية وح�سب ،بل يتعدى ذلك
الأم��ر �إل��ى امل�شاركة احليوية يف
التنمية االجتماعية و�صو ًال �إلى
حتقيق التنمية امل�ستدامة.
وا���س��ت��درك ب��ال��ق��ول �أن م�ؤ�س�سة
ال���ب�ت�رول ال��ك��وي��ت��ي��ة ت��ه��دف من
وراء دعمها للربنامج �إلى العمل
على �إتاحة الفر�صة للم�شاركني
يف التعرف على ه��ذا الربنامج
ال�شامل ال��ذي يجمع بني العديد
من التجارب واخلربات التي تهدف
�إلى تعزيز املهارات االجتماعية
واحل��ي��ات��ي��ة والعلمية وتطوير

• جانب من التكرمي على هامش إحدى فعاليات الدورة

يف �إط��ار �سعيها املتوا�صل لدعم
ال�شباب واالب���داع� ،شاركت �رشكة
اخل��ط��وط اجل��وي��ة ال��ك��وي��ت��ي��ة يف
دورة املرحوم عبدالله الرو�ضان
الرم�ضانية لكرة القدم ،وذلك من
خ�لال امل�شاركة ك��راع رئي�سي يف
الدورة  ،و�أتت هذه امل�شاركة �ضمن
فعاليات اخلطوط اجلوية الكويتية
ب��االح��ت��ف��ال مب���رور  65ع��ام على
ت�أ�سي�سها والتي �أعلن عن انطالقها
يف ابريل املا�ضي.
وبهذا ال�صدد ،قالت ال�رشكة يف
بيان �صحايف لها �إن رعاية اخلطوط
اجلوية الكويتية ل��دورة املرحوم
عبدالله الرو�ضان الرم�ضانية لكرة
القدم حلر�صها التام على امل�شاركة
يف االن�شطة اجل��ادة والهامة التي
ت��دع��م وت��رع��ى وت�شجع ال�شباب
وال��ري��ا���ض��ة واالب����داع واملجتمع

ب�شكل ع��ام ،م�شرية �إل��ى �أن تلك
الرعاية تدخل �ضمن اخلطط التي
مت تخ�صي�صها لفعاليات احتفال
ال����شرك��ة مب���رور  65ع��ام�� ًا على
ت�أ�سي�سها.
و�أ�ضافت ال�رشكة �أنها حري�صة كل
احلر�ص على التواجد يف مثل هذه
الفعاليات االجتماعية ملا فيها دعم
للريا�ضة وال�شباب  ،م�ؤكدة �أنها
ت�سعى دائما نحو امل�شاركة ب�شكل
خمتلف وب�شكل حديث يتزامن مع
الت�سويق احلديث والتبادل التجاري
فيما بني اخلطوط اجلوية الكويتية
واجلهات الأخرى �سواء على م�ستوى
امل�ؤ�س�سات احلكومية �أو م�ؤ�س�سات
القطاع اخلا�ص �أو حتى جمعيات
النفع العام الفتة يف الوقت ذاته �إلى
�أنها جزء ال يتجز�أ من ن�سيج املجتمع
الكويتي كونها الناقل الوطني

للبالد ودائم ًا ت�شاركهم ب�أن�شطتهم
وفعالياتهم �سواء الريا�ضية �أو
الثقافية �أو االجتماعية ،ما ي�ؤكد
جم��دد ًا على ��ضرورة توا�صلها مع
املجتمع �سواء من حيث امل�شاركة
يف الفعاليات �أو املعار�ض �أو من
خالل و�سائل الإعالم املختلفة.
واختتمت ال�رشكة بيانها بالت�أكيد
على �سعيها املتوا�صل ب��أن يكون
�شعار هذه االحتفالية هو  65عام ًا
من الريادة ويحمل كلمة «�أكيد نقدر»
« ،»SURE WE CANحيث �أتت هذه
الكلمة تعبري ًا عن حتقيق الإجنازات
والأهداف اخلا�صة باخلطوط اجلوية
الكويتية والتي تقع على عاتقها
من واقع م�س�ؤولياتها نحو حتقيق
التطوير والتقدم للناقل الوطني
والو�صول به �إلى م�صاف �رشكات
الطريان العاملية.

بنك الخليج يقدم عروض ًا
تنافسية لتمويل السيارات
بتملك ال�سيارات� ،سواء كانوا
يقدم بنك اخلليج هذا ال�صيف
ً
من عمالئنا �أو من عمالء البنوك
عرو�ضا مميزة لعمالئه لدى
الأخرى ،لن�سهل عليهم عملية
�أك�بر وك���االت ال�سيارات يف
اقتناء �سيارة �أحالمهم �ضمن
الكويت ،حيث ت�صل العرو�ض
خطط متويلية مب�سطة هذا
بالتعاون مع الوكاالت �إلى
ال�صيف.
 700دينار كويتي.
ونقدم تلك العرو�ض بالتعاون
ويتعاون بنك اخلليج يف هذه
مع وكاالت ال�سيارت لت�صل �إلى
احلملة ال�صيفية مع كل من
 700دينار كويتي .وال تعترب
وكاالت تويوتا ،وبي �أم دبليو
هذه احلملة هي الأولى لتمويل
وراجن روف��ر وميني كوبر،
ال�سيارات مع �أ�شهر الوكاالت
وني�سان ،و�إنفنتي ،ودودج
بالكويت ،حيث �إن التعاون مع
كرايزلر ،ولكز�س ،وهوندا،
وكاالت ال�سيارات يتكرر ب�شكل
و�شيفروليه وكاديالك ،وفورد
كبري خ�لال ال�سنة وبعوائد
ولينكولن  ،وكيا ،وهيونداي
ومميزات �أكرب للعمالء».
ل��ي��ق��دم ل��ل��راغ��ب�ين ب����شراء
وت�صل قيمة التمويل اال�ستهالكي
ال�سيارات اجلديدة وامل�ستعملة
• أحمد األمير
�إل��ى  25,000دينار كويتي،
هذه العرو�ض الكبرية� ،سواء
على �أن يتم ت�سديد دفعات القر�ض خالل � 60شهر ًا
كانوا من عمالء بنك اخلليج� ،أو �أي بنك �آخر.
وحول هذه احلملة قال م�ساعد املدير العام لالت�صاالت «� 5سنوات» .ويتم منح العرو�ض من قبل ممثلي بنك
اخلارجية يف بنك اخلليج� ،أحمد الأم�ير« :نحر�ص اخلليج املتواجدين يف معار�ض الوكاالت امل�شاركة
يف بنك اخلليج على تكوين ورعاية عالقات عميقة ،طوال فرتة احلملة ال�صيفية التي متتد �إلى  31يوليو
طويلة املدى ،مع وكاالت ال�سيارات يف الكويت طوال  2019وتط ّبق �رشوط و�أحكام االئتمان اخلا�صة ببنك
العام ،عرب تقدمي مثل هذه احلمالت املميزة للراغبني اخلليج.

• عدد من املشاركني في برنامج البروتيجيز

الوعي الذاتي لدى امل�شاركني يف
خمتلف املجاالت.
وم��ن جانبه � ،أك���د م��دي��ر دائ��رة
ال��ع�لاق��ات يف م�ؤ�س�سة البرتول
الكويتية جمال ال�سنعو�سي �أن
حر�ص امل�ؤ�س�سة على دع��م فئة
ال�شباب وم�شاركاتها العديدة يف
الأن�شطة االجتماعية ،ذات الأثر
التنموي يف واقع املجتمع ،ير�سخ
من مبادراتها امل�ستمرة واملتوا�صلة
وال��ه��ادف��ة �إل���ى تعزيز مكانتها
وتوا�صلها مع جميع فئات املجتمع
مبختلف القطاعات.
ولفت ال�سنعو�سي �إلى �أن االهتمام
بال�شباب م�س�ؤولية ح�ضارية
تتبناها م�ؤ�س�سة البرتول الكويتية
و�رشكاتها التابعة ب�شكل متزايد
لتوفري الظروف املالئمة وت�سخري
االم���ك���ان���ات امل��ت��اح��ة لرت�سيخ
مفهوم امل�س�ؤولية االجتماعية
وحتقيق التنمية امل�ستدامة التي
حتر�ص م�ؤ�س�سة البرتول الكويتية
و�رشكاتها التابعة على حتقيقها
وتنفيذها على �أر�ض الواقع.
وبدورها� ،أ�شادت املدير التنفيذي
ل�برن��ام��ج «ال�بروت��ي��ج��ي��ز» �إمي��ان
الر�شيد بالتعاون والدعم املتوا�صل
الذي يح�صل عليه برنامج تطوير
ال�شباب الربوتيجيز من م�ؤ�س�سة
ال��ب�ترول الكويتية و�رشكاتها
التابعة  ،الفتة �إلى �أن هذا الدعم
�ساهم يف حتقيق الأه����داف التي
ن�سعى للو�صول �إليها يف املو�سم
التا�سع .كما عربت عن تقديرها
هذا االهتمام ،قائلة �إن دعم م�ؤ�س�سة
ال��ب�ترول الكويتية و�رشكاتها
التابعة �ساعد يف و�صول الربنامج
�إل���ى �أك�ب�ر ع��دد م��ن ال�شباب من
اجلن�سني يف الكويت.

ضمن حملة «اربح مع حسابي» للشباب

«بيتك» 10 :عمالء فازوا بـ  250ديناراً

لكل منهم بالسحب الحادي عشر
�أع��ل��ن ب��ي��ت ال��ت��م��وي��ل الكويتي
«بيتك» �أ�سماء الفائزين يف ال�سحب
احلادي ع�رش لربنامج «ح�سابي»
ل��ل�����ش��ب��اب ال�����ذي ج����رى حتت
ا�رشاف ممثل عن وزارة التجارة
وال�صناعة� ،ضمن اط��ار حملة
«ارب��ح مع ح�سابي» التي متنح
العمالء فر�صة الفوز ب�سيارتني
خالل فرتة احلملة و 120جائزة
نقدية بقيمة  250دينار ًا لع�رشة
فائزين �شهريا.
والفائزون بجائزة  250دينار ًا
ه���م��� :س��ل��وى اجل��ل�اوي ،في�صل
عو�ض ،ن��ورا ال��دو��سري ،امرية
ه���ذال ،جل�ين ال��ع��م��ان��ى� ،سعد
ال�������ص���واغ ،حم��م��د احل�����ش��ان،
عبدالعزيز عبدالرحمن ،عائ�شة
املطريي ،تهاين املطريي.
يذكر �أن عميلة «بيتك» نايفة
ال�����ش��م��ري ق��د ف���ازت بال�سحب
على ال�����س��ي��ارة الأول����ى BMW
 ،420iوم��ازال��ت فر�صة الفوز
م��ت��اح��ة ل��ل��ع��م�لاء ..فبمجرد
حت��وي��ل امل��ك��اف ��أة االجتماعية
على برنامج ح�سابي� ،سيدخل
العمالء بال�سحب ال�شهري على

جائزة قيمتها  250دينار ًا كويتي
�شهريا ،باال�ضافة الى ال�سحب
على ال�سيارة الثانية BMW

ال��ف��ئ��ة ال��راب��ع��ة .وت���ؤك��د هذه
احلملة اهتمام «بيتك» بعمالئه من
ال�شباب مع املوازنة بني خمتلف

�رشائح العمالء ح�سب طبيعة كل
�رشيحة ،واحلر�ص على ال�سعي
الدائم لتقدمي اف�ضل املزايا لهم.

• ممثلو «بيتك» على هامش السحب

«التجاري» :اختتام ناجح للبرنامج االجتماعي الخيري في رمضان

�أ�سدل البنك التجاري الكويتي ال�ستار على برناجمه
الرم�ضاين االجتماعي ال��ذي �أطلقه مع بداية �شهر
رم�ضان املبارك والذي هدف يف جممله �إلى �إبراز روح
التكافل والتوا�صل االجتماعي بني �أف��راد املجتمع،
حيث �شمل العديد من الن�شاطات واملبادرات اخلريية
والإن�سانية واالجتماعية التي ا�ستمرت طوال �شهر
رم�ضان الف�ضيل.
ويف ه��ذا ال�سياق ،قالت نائب مدير ع��ام  -قطاع
التوا�صل امل�ؤ�س�سي � -أماين ال��ورع« :يوا�صل البنك

التجاري ر�سالته الهادفة �إل��ى خدمة كل �أطياف
املجتمع من خالل برنامج اجتماعي و�إن�ساين وخريي
�أع��ده البنك خ�صي�صا ل�شهر رم�ضان الف�ضيل والقى
جناحا كبريا مل�سه البنك من خ�لال متابعيه على
�صفحات التوا�صل االجتماعي ،حيث ا�ستهل البنك
ال�شهر الف�ضيل بتنظيم زيارة �إلى مر�ضى م�ست�شفى
الرازي لتهنئتهم بحلول ال�شهر وامل�ساهمة يف ر�سم
الب�سمة على وجوه املر�ضى.
كما قام البنك بتوزيع الهدايا على الأ�رس املتعففة».

• أثناء توزيع كسوة العيد

• تكرمي أحد موظفي الشركة

«وفرة العقارية» اختتمت فعاليات
رحالت مناسك العمرة لموظفيها

اختتمت �رشكة وفرة العقارية لعام  2019فعاليات رحالت منا�سك
العمرة ملوظفي ال�رشكة وبالتعاون مع حملة اخل�رض للحج.
وقال مدير العالقات العامة يف ال�رشكة �إبراهيم الربيعان ان ال�رشكة
توا�صل تقدمي خدماتها املجتمعية من حمالت احلج والعمرة.
وتابع �أن ال�رشكة كانت تخطط لعمل خدمات اكرث خلدمة املوظفني
حتى �أ�صبحت �أكرث �إ�رصارا وت�صميما على �أن تنفذ افكارا جديدة يف جمال
العالقات العامة واالعالم الذي يجمع كل املهتمني.

• االحتفال بالقرقيعان مع أطفال مركز التأهيل الطبي

• خالل توزيع الفطور مبحافظة حولي

