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برقان» يساهم في دمج أطفال التوحد بالمجتمع
عن طريق دعمه لمركز شراكة التوحد -الكويت
�أع����رب ب��ن��ك ب��رق��ان ع��ن اهتمامه
وم�ساهمته يف دع��م مركز �رشاكة
التوحد  -الكويت ( ،)APKلإعادة
ت�أهيل وع�لاج الأط��ف��ال ممن لديهم
ا�ضطراب طيف التوحد ( ،)ASDمن
خالل الدعم املقدم لعالج وت�أهيل
الأطفال ،والذي ي�ساهم يف تخفيف
الأعباء املعنوية واملادية الثقيلة
عن كاهل �أولياء الأم��ور و�أ��سر تلك
ال�رشيحة املهمة من �أبناء املجتمع.
كما �أن البنك يطمح من خ�لال هذا
الدعم �إلى توفري اخلدمات والرعاية
الالزمة والتي تعتمد علي منهجيات
عالجية مثبت نتائجها عاملي ًا،
وذلك لت�شجيع ه��ؤالء الأطفال على
حتقيق �أق�صى درج��ة من التطور،
والتي متكنهم من �إمتام عملية الدمج
مع �أقرانهم يف املجتمع.
ويف �إطار م�ساهماته الإيجابية التي
ّ
تولد �أثر ًا ممتد ًا يف املجتمع ،ي�سعى
بنك برقان �إلى التوعية بالتوحد وما
يليه من ت�شخي�ص وتدخل مبكرين،
وت�سليط ال�ضوء على انت�شار ا�ضطراب
التوحد وما يتعلق به من حتديات
يف الكويت عرب موا�صلة التعاون
مع مركز �رشاكة التوحد  -الكويت.
حيث يعد التوحد طيف �أو �سل�سلة من
اال�ضطرابات التي تت�سم بالتحديات
والتي ي�صاحبها �صعوبات تتعلق
باملهارات االجتماعية والتوا�صل،
وال�سلوك املتكرر ،بالإ�ضافة �إلى
ق�صور يف التوا�صل اللفظي وغري
اللفظي.
��شراك��ة ال��ت��وح��د ( )APه��و مركز
متخ�ص�ص يف تقدمي خدمات ت�أهيل
وع�ل�اج ا���ض��ط��راب طيف التوحد،

• غصون اخلالد

لولوة األيوبي

وي��دار املركز بوا�سطة �إ�ست�شاريني
و�أخ�صائيني عامليني ،وقد �أ�صبح
م�ؤ�س�سة عاملية يف جمال ا�ضطراب
طيف التوحد وله �أف��رع خمتلفة يف
العديد من الدول حول العامل� .أما
بالن�سبة ملركز �رشاكة التوحد -
الكويت ف�إنه يعد من �أه��م املراكز
ال��ت��ي ت��ق��دم جمموعة متنوعة من
اخل��دم��ات لت�أهيل وع�لاج الأطفال
ممن لديهم ا�ضطراب طيف التوحد
وعائالتهم ،بالإ�ضافة �إلى حمالت
التوعية وور���ش العمل والندوات
املقدمة �إلى املخت�صني والعاملني
يف عالج وتعليم الأطفال ،والأفراد
املهتمني بالتوحد.
تعقيب ًا على اتفاقية ال�رشاكة مع
مركز �رشاكة التوحد  -الكويت،
قالت رئي�س عالقات امل�ستثمرين
وجمموعة االت�����ص��االت امل�ؤ�س�سية
ب��الإن��اب��ة يف بنك ب��رق��ان ،لولوة

الأيوبي« :ن�ؤمن بت�أدية دورنا كع�ضو
م�س�ؤول وفعال يف املجتمع الكويتي
من خالل معاجلة الق�ضايا املجتمعية
املحلية و�إح��راز تقدم يف النواحي
التي ت�ستدعي االهتمام .وي�رسنا
ب�شكل خا�ص �أن��ه من خ�لال الدعم
الذي قدمه البنك� ،سن�ساعد بتوفري
�أ�ساليب عالجية متقدمة ومتطورة
للأطفال ممن لديهم توحد ،مما له
الأثر الأيجابي على �رسعة ا�ستجابتهم
للت�أهيل والعالج .بالإ�ضافة �إلى
ذلك ،ي�سعدين �أن نربم �رشاكات مع
كيانات وجهات ت�شاطرنا مبادئ
وق�ضايا �إن�سانية مماثلة وت�ؤمن
بتمكني كل طفل من ه ��ؤالء الأطفال
من التمتع بامل�ساواة وحتقيق �أف�ضل
الإمكانات».
م���ن ن��اح��ي��ت��ه��ا ،ق��ال��ت امل��دي��رة
وامل�ؤ�س�سة ملركز �رشاكة التوحد
يف الكويت غ�صون اخلالد« :قمنا

بت�أ�سي�س مركز �رشاكة التوحد –
ال��ك��وي��ت ،كمركز �إن�����س��اين ،تابع
مل�ؤ�س�سة ذات منهجية و�سمعة
عاملية ،ومل�ؤ�س�سيها ب��اع طويل
يف الأب��ح��اث وال��درا���س��ات اخلا�صة
بالتوحد ،وذل��ك بهدف امل�ساهمة
يف ت�أهيل الأطفال ممن لديهم توحد
ولتلبية احلاجة املتزايدة لتوفري
فر�ص لعالج التوحد داخل الكويت.
حيث نتطلع من خالل مركز �رشاكة
التوحد بالكويت �إل��ى �أن مند يد
العون لأبنائنا وذويهم� ،إميانا منا
ب�أن التوحد حالة قابلة للتعديل �إذا
ما توافرت البيئة التعليمية املنا�سبة
و�أ�ساليب العالج والتدريب الالزمة.
ويف هذا ال�صدد ،نود �أن ن�شكر بنك
برقان على دعمه و�إميانه بدورنا يف
املجتمع ونتطلع �إلى ت�أدية ر�سالتنا
املتمثلة يف منح الأط��ف��ال الذين
لديهم توحد فر�صة �إدراك طاقاتهم
ومهاراتهم الكامنة و حتقيق �أق�صى
درجة من اال�ستقاللية ،و�أف�ضل فر�ص
احلياة املمكنة».
ويندرج دعم بنك برقان ملثل هذه
املبادرات �ضمن برنامج بنك برقان
االجتماعي حتت عنوان «»ENGAGE
«مع ًا لنكون التغيري» ،الذي يهدف
�إل��ى ت�سليط ال�ضوء على اجلوانب
املهمة وامل��ؤث��رة يف املجتمع عرب
تعزيز الرفاه االجتماعي من خالل
املبادرات االجتماعية والتعليمية
والثقافية وال�صحية .وي�أتي نهج
حملة « »ENGAGEمتا�شي ًا مع
مبادئ البنك ،كم�ؤ�س�سة مالية كويتية
رائدة ،حيث ين�سجم �أ�سلوب �سيا�ساته
مع احتياجات وم�صالح املجتمع.

الوزان أجرت

عملية جراحية
وترقد

في «الرازي»
�أج��رت الزميلة �آالء ال��وزان عميلة
جراحية يف م�ست�شفى الرازي لقدمها
الي�رسى تكللت بالنجاح ،وترقد
حاليا يف مبنى امل�ست�شفى اجلديد
الدور الرابع اجلناح الثالث غرفة
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جريدة «ال�شاهد» تتحمد للزميلة
�آالء بال�سالمة وتتمنى لها ال�شفاء
العاجل..طالبني من املولى عز
وج��ل اي يتم عليها دوام ال�صحة
والعافية ،لت�سرتجع قوتها وتعاود
�أن�شطتها يف املجال االعالمي.
• الزميلة آالء الوزان في املستشفى

«زين» ُتطلق عرض إنترنت التجوال لعمالئها الحجاج مجان ًا
�أعلنت «زي���ن» ع��ن �إط�لاق��ه��ا لعر�ض �إنرتنت
التجوال لعمالئها امل�سافرين لأداء فري�ضة احلج
هذا العام ،والذي مُي ّكنهم من ا�ستخدام �إنرتنت
التجوال لباقات الدفع الآجل والدفع امل�سبق
اخلا�صة �أثناء تواجدهم يف مناطق منا�سك احلج
باململكة العربية ال�سعودية ومن غري �أي تكلفة
�إ�ضافية.
و�أو�ضحت ال�رشكة يف بيان �أن �إطالق هذا العر�ض
املميز �سنوي ًا يف مو�سم احل��ج م��ن ُك��ل عام
كم�ساهمة منها يف �إبقاء عمالئها امل�سافرين
�إل��ى الأرا���ض��ي املقد�سة على ات�صال دائ��م مع
�أقاربهم و�أح ّبائهم �أثناء ت�أديتهم فري�ضة احلج
ومن غري �أي تكاليف �إ�ضافية من جانبهم ،حيث
ميكن لعمالء الدفع الآجل ا�ستخدام نف�س �سعة
الإنرتنت اخلا�صة بباقتهم املحلية جمانا ،فيما
ميكن لعمالء الدفع امل�سبق احل�صول على 2GB
جمان ًا خالل فرتة تواجدهم يف مناطق منا�سك
املنورة �أثناء
املكرمة واملدينة
احلج يف مكة
ّ
ّ
مو�سم احلج.
وبينت «زين» �أنه ما على العميل �إال اختيار �شبكة
زين ال�سعودية فور و�صوله �إلى اململكة العربية
ال�سعودية وتفعيل خدمة �إنرتنت التجوال عن
طريق �إر�سال � DATA ONإلى الرقم ،99990

ويبد�أ العر�ض من تاريخ � 12أغ�سط�س �إلى تاريخ
� 26أغ�سط�س ،ويف ح��ال جت��اوز عميل الدفع
امل�سبق ل�سعة الإنرتنت ُ
املحددة �أثناء هذه
امل ّدة� ،سيتم جتديد ال�سعة من جديد جمان ًا ومن
غري �أي تكلفة �إ�ضافية.
و�أ�شارت ال�رشكة �إلى �أنها دائم ًا ما حتر�ص على
�أن تكون على مقربة من زوار بيت الله احلرام كل
عام من خالل هذه املبادرة التي نبعت من حر�صها
ً
م�شرية �إلى
على م�شاركتهم امل�شاعر الإميانية،
�أنها مل تكن لتفوت هذه املنا�سبة املباركة دون
�أن ُت�شارك عمالءها هذه امل�شاعر.
و�أك���دت زي��ن �أنها حتر�ص على تقدمي �أف�ضل
العرو�ض واملبادرات التي تتقابل مع طموحات
ورغبات عمالئها ،حيث تعترب زين نف�سها �رشيك ًا
رئي�سي ًا للمجتمع الذي تعمل فيه ،وهي بذلك
الفعالة ُ
وتق ّدم قيمة ُم�ضافة
تحُ قق امل�شاركة
ّ
للمجتمع.
وحتر�ص زين على تر�سيخ عالقتها مع قاعدة
عمالئها الأك�بر يف الكويت ،حيث �أن هدفها
الرئي�سي �سيظل م��رت��ك��ز ًا دائ��م � ًا على تقدمي
اخلدمات واملنتجات الأك�ثر مت ّيز ًا وابتكار ًا،
كما �أنها �ستبقى عند وعدها دائم ًا بتقدمي احللول
العملية التي تنا�سب �أ�سلوب حياة عمالئها.

قام البنك التجاري ب�إجراء ال�سحب
الأ�سبوعي على ح�ساب النجمة وذلك
�ضمن برنامج �سحوبات النجمة على
جائزة  5,000دينار كويتي ،وكانت
اجلائزة من ن�صيب روال نعيم �شحاده،
وقد مت �إجراء ال�سحب بح�ضور ممثل
عن وزارة التجارة وال�صناعة لطيفة
اجل��ي��ع��ان .وك���ان البنك ق��د �أعلن
م�ؤخر ًا عن �إطالق الربنامج اجلديد
ل�سحوبات ح�ساب النجمة ل�سنة
 2018وال��ذي ي�شمل �إ�ضافة العديد
من امل��زاي��ا على برنامج اجلوائز
التي يوفرها احل�ساب مبا فيها �أكرب
جائزة �سنوية نقدية لي�س فقط على
م�ستوى الكويت ولكن على م�ستوى

العامل مببلغ ق��دره مليون ون�صف
مليون دينار كويتي «»1,500,000
متنح ال��ع��م�لاء الفر�صة لتحقيق
�أحالمهم .وقد �أو�ضح البنك �أن جوائز
ح�ساب النجمة �أ�صبحت مميزة بحجم
مبالغ اجلوائز املقدمة بالإ�ضافة �إلى
تنوعها طوال ال�سنة ،و�سوف تكون
هناك جوائز �أ�سبوعية بقيمة 5.000
د.ك ،و�شهرية بقيمة  20.000د.ك،
وجائزة ن�صف �سنوية وقدرها ن�صف
مليون « »500.000دينار ،بالإ�ضافة
�إل��ى اجلائزة الكربى التي �سيقام
عليها ال�سحب يف يناير  2019وهي
« 1.500.000دينار كويتي» اجلائزة
الأكرب يف العامل.

•  ...وفي االستديو

«وربة» يعلن أسماء الرابحين
بسحب «السنبلة» األسبوعي

• برشور العرض

«التجاري» يعلن عن الفائز في حساب النجمة األسبوعي
وعن �آلية فتح ح�ساب النجمة والت�أهل
لدخول ال�سحوبات والفوز باجلوائز
القيمة ،ك�شف البنك �أنه ميكن فتح
ح�ساب النجمة فقط ب�إيداع  100دينار
كويتي ويجب �أن يكون يف احل�ساب
مبلغ ال يقل عن  500دينار لدخول
جميع ال�سحوبات على كافة اجلوائز
التي يقدمها احل�ساب .وبالن�سبة
لفر�ص الفوز ف�إنه كلما زاد املبلغ
املحتفظ به يف احل�ساب زادت فر�ص
فوز العميل ,حيث �أن كل  25دينار
توفر فر�صة واح��دة للفوز ،ف�ض ًال
عن املزايا الإ�ضافية التي يوفرها
احل�ساب� ،إذ يح�صل العميل على
بطاقة �سحب �آيل وي�ستطيع احل�صول

مجتمع

على بطاقة ائتمان ب�ضمان احل�ساب
وكذلك احل�صول على كافة اخلدمات
امل�رصفية من البنك التجاري.
كما ميكن لأي عميل ل��دى البنك
التجاري �أن يفتح ح�ساب النجمة
عن طريق خدمة التجاري «�أون الين»
والدخول يف جميع ال�سحوبات فال
يتوجب على العميل زيارة الفرع،
و�أما بالن�سبة لغري عمالء التجاري
ف�إنهم ي�ستطيعون تقدمي طلب فتح
ح�ساب من خالل موقع البنك الر�سمي
و�سيتم االت�صال بهم عن طريق دائرة
املبيعات وترتيب موعد لزيارة
العميل ال�ستكمال �إج����راءات فتح
احل�ساب.

واجل��ائ��زة الثانية بقيمة
ي��ج��ري ب��ن��ك ورب����ة �سحب
� 5آالف دي��ن��ار كويتي من
ال�سنبلة اال�سبوعي الثامن
ن�صيب رابحني اثنني �أي�ض ًا.
والع�رشين ؛ هذا وقد مت �إجراء
وب��ذل��ك ي��ك��ون ب��ن��ك ورب��ة
ال�سحوبات بح�ضور ممثل عن
ق��د زاد ع��دد الرابحني يف
وزارة التجارة وال�صناعة
���س��ح��وب��ات ال�سنبلة �إل��ى
وموظفي بنك وربة.
 24ف��ائ��ز ًا بال�شهر ،كما
وبالن�سبة للعمالء الذين
زاد اجمايل قيمة اجلوائز
حالفهم احل��ظ خ�لال �سحب
ال�شهرية من  30الى  50الف
ال�سنبلة اال�سبوعي الثامن
دينار كويتي �شهريا .و�أما
والع�رشين ،فقد فاز كل من
فيما يتعلق بفر�ص الربح،
عمالء بنك وربة وح�صل كل
فيحق لكل عميل فر�صة
منهم على  1000دينار كويتي
لدخول ال�سحب مقابل كل
وهم� :أحمد العازمي� ،إميان
 10دن��ان�ير يف احل�ساب.
ال�سلطان ،حمد الهزمي،
واجلدير بالذكر� ،أن بنك
خ���ال���د ال�����ش��م��ري،ع��ادل
ورب��ة �أطلق حديثا وديعة
بورحمة.
ال�سنبلة التي تعد املودعني
ميثل ح�ساب ال�سنبلة اخليار
• برشور السحب
بعوائد متوقعة عالية ت�صل
الأمثل لكل الراغبني بتوفري
الأموال وحتقيق عوائد مالية ثابتة على �أر�صدتهم يف الى  %3كما يح�صلون اي�ضا على فر�ص ربح يف �سحوبات
الوقت نف�سه ،باال�ضافة الى فر�ص �شهرية للفوز بجوائز ال�سنبلة ال�شهري واال�سبوعية.
نقدية طوال العام .ونظر ًا للإقبال الكبري الذي القاه واجلدير بالذكر �أن بنك وربة �أطلق �أحدث حلوله امل�رصفية
هذا احل�ساب من قبل العمالء ملا ي�ؤمنّه من فر�ص كبرية Customer Onboardingوفق بنود ا�سرتاتيجيته
للربح ،عمل بنك ورب��ة على �إ�ضافة تطورات نوعية اخلم�سية الطموحة التي متكن غري عمالء بنك وربة
على ح�ساب ال�سنبلة القت ا�ستح�سان العمالء ،وت�شمل بالتقدم بطلب فتح ح�ساب ال�سنبلة بطريقة �إلكرتونية
التطورات التي متت �إ�ضافتها �إلى ح�ساب ال�سنبلة� ،سهلة عرب موقع البنك االلكرتوين دون احلاجة لزيارة
زيادة عدد الرابحني عرب ا�ضافة �سحب �أ�سبوعي باال�ضافة �أي فروع البنك ،ويف غ�ضون خم�س دقائق فقط� ،سيتمكن
الى ال�سحب ال�شهري وذلك لإتاحة فر�ص �أكرب للعمالء العمالء اجلدد ،من ا�ستكمال طلب فتح ح�ساب ال�سنبلة يف
للفوز بجوائز مالية �أ�سبوعية قيمة كل منها �ألف دينار �أي وقت و�أي مكان .ويف غ�ضون �ساعتني� ،سيكون البنك
كويتي تذهب �إلى  5رابحني ويتم ال�سحب عليها يف يوم -من خالل النظام الآيل اجلديد الذي ي�ستخدمه لتطبيق
اخلمي�س من كل �أ�سبوع .بالإ�ضافة الى ذلك ،ي�ستمر هذه اخلدمة وينفرد به يف القطاع امل�رصيف الكويتي -قد
�سحب ال�سنبلة ال�شهري يف بداية كل �شهر على اجلوائز قام با�ستالم الطلب ومعاجلته ومتريره للموافقة عليه.
الكربى  -بح�ضور و�إ��شراف ممثل من وزارة التجارة ومن ثم� ،سيت�صل موظفو بنك وربة بالعميل لتحديد
وال�صناعة  -والتي يبلغ �إجماليها � 30ألف دينار كويتي املوعد الذي ينا�سبه ال�ستالم بطاقة ح�ساب ال�سنبلة
موزعة كالتايل على  4رابحني :اجلائزة الكربى بقيمة والتوقيع على الأوراق املطلوبة والتحقق من هوية
� 10آالف دينار كويتي �ستكون من ن�صيب رابحني اثنني العميل قبل تفعيل احل�ساب.

لوياك تنمي المهارات الشبابية وتعرضها في البرامج الصيفية

• األطفال يستمعون إلى شرح عن الدرجات اآللية

يف جو مليء برباءة الأطفال املتعط�شني
ملعرفة ما هو جديد وممتع يف معر�ض
النجم الثالثي للدراجات االلية وكالء
دراجات بي ام دبليو ودوكاتي االلية،

الربنامج ال�سنوي التوعوي التثقيفي
اخل��ا���ص ب�صغار ل��وي��اك ،امل�ؤ�س�سه
ال��رائ��دة يف تنمية م��ه��ارات ال�شباب
وال�شابات وكذلك الأع�ضاء ال�صغار وهذا

• لقطة جماعية لألطفال املشاركني

التعاون امل�ستمر بني النجم الثالثي
ل��ل��دراج��ات الآل��ي��ة م��ع م��رك��ز لوياك
م�ستمر منذ �سنوات طويلة حيث ي�ستقبل
النجم الثالثي للدراجات الآلية �شباب

لوياك �ضمن برنامج العمل ال�صيفي
يف املعر�ض والور�شة اخلا�صة ب�صيانة
الدراجات الآلية ،وخالل الثالث �سنوات
املا�ضية �أ�ضافت زيارة �صغار لوياك

للمعر�ض �ضمن برناجمهم ال�صيفي،
حيث يطلع ال�صغار على كل ما هو جديد
يف عامل الدراجات وطرق ا�ستعمالها
و�أهمية و�سائل ال�سالمة عند ركوب

الدراجة.
برنامج هذا العام مت مب�شاركة مركز
 KIDSTOPاخلا�ص بتنمية املهارات
الفنيه للأطفال.

