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الشركة عبرت عن فخرها بهذا التكريم

ضمن برنامجها للمسؤولية االجتماعية

األمانة العامة لألوقاف ُتك ّرم «زين»

 VIVAنظمت حملة للتبرع بالدم لموظفيها

الملتقى الوقفي
خالل ُ

• فهد العفاسي ومحمد اجلالهمة يكرمان وليد اخلشتي

كرمت الأمانة العامة للأوقاف جمموعة زين ك�رشيك
ّ
جن��اح خ�لال فعاليات ُ
امللتقى ال��وق��ف��ي اخلام�س
والع�رشين الذي ّ
نظمته حتت �شعار «ربع قرن يف خدمة
الوقف» بفندق الريجن�سي مبنا�سبة مرور  25عام ًا على
�إن�شائها ،وذلك حتت رعاية �سمو ويل العهد ال�شيخ
نواف الأحمد.
وذك��رت ال�رشكة يف بيان �صحايف �أن ممُ ّثل �سمو ويل
العهد وزير العدل وزير الأوقاف وال�ش�ؤون الإ�سالمية
د .فهد العفا�سي والأمني العام للأمانة العامة للأوقاف
حممد اجلالهمة قاما بتكرمي زي��ن ممُ ّثلة بالرئي�س
التنفيذي للعالقات واالت�صاالت يف زين الكويت وليد
اخل�شتي ،وذلك على كونها من �أوائل ال�رشكات الكويتية
التي بادرت بتخ�صي�ص وقف خريي لدى الأمانة العامة

للأوقاف مببلغ مليون دينار منذ العام  1996بتو�صية
من جمل�س الإدارة ،والذي ُي�رصف ريعه ال�سنوي على
برامج خريية مخُ تلفة ُكل عام.
وع�ّب�رّ ت «زي��ن» عن فخرها بهذا التكرمي الذي يعك�س
حر�صها على تر�سيخ ثقافة العطاء وامل�شاركة
االجتماعية��� ،س��واء بدعمها املبا�رش �أو م��ن خالل
م�ساهماتها ورعاياتها للعديد من الفعاليات والأن�شطة
اخل�يري��ة املختلفة ،فهي تعترب �أن م�س�ؤولياتها
االجتماعية �أحد الروافد الأ�سا�سية لتحقيق النجاح
امل�ستمر لعملياتها ،وحتر�ص على ت�سخري �إمكاناتها
لتعزيز ه��ذا التوجه عن طريق ا�ستخدام ُقدراتها
التكنولوجية التي متتلكها والتي �أهّ لتها لتكون واحدة
من كربى ال�رشكات يف القطاع اخلا�ص الكويتي.

ّ
نظمت �رشكة االت�صاالت الكويتية  ،VIVAم�شغل
االت�صاالت الأ�رسع منو ًا يف الكويت ،بالتعاون
مع بنك الدم املركزي ،يوم ًا تطوعي ًا ملوظفيها
للتربع بالدم يف مقر ال�رشكة الرئي�سي يف برج
�أوملبيا.
وت�أتي هذه اخلطوة �ضمن �إطار برنامج VIVA
للم�س�ؤولية االجتماعية والتزامها بدعم املبادرات
التطوعية الهادفة التي ت�صب يف م�صلحة املجتمع
مثل امل�ساهمة يف �إنقاذ حياة من هم بحاجة
لفئات خمتلفة من الدم ،بالإ�ضافة �إلى تعزيز
مفهوم وفوائد الأن�شطة ال�صحية لدى املوظفني.
ودعم ًا لهذه املبادرة املجتمعية تطوع املوظفون
يف  VIVAللتربع بالدم وا�ضعني ن�صب �أعينهم
فكرة �إنقاذ حياة الآخرين ،كما تلقوا �إر�شادات
ون�صائح من قبل الفريق الطبي املتخ�ص�ص التابع
لبنك الدم ،حول عملية التربع و�سهولة و�أمان
�إجرائها ،و�رضورة اال�ستمرار بها ب�شكل دوري.
ويف نهاية اليوم التطوعي مت جمع عدد كبري من
�أكيا�س الدم لت�ضاف �إلى املخزون العام لبنك
الدم املركزي مما �سي�ساهم يف الرفع من م�ستوى
جهوزية البنك لتلبية احتياجات امل�ؤ�س�سات
الطبية.
وت�سعى  VIVAالتباع نهج متكامل وع�رصي يف
تنفيذ ن�شاطات امل�س�ؤولية االجتماعية ،مب�شاركة
�أفراد عائلة  VIVAوكافة �أطياف املجتمع ،مما
يخلق جو ًا من الو ّد والألفة والتعاون ،وي�ساعد
على تطوير و�إمناء الكويت .وت�ستثمر  VIVAيف
العالقة التكافلية �ضمن مفهوم العطاء بينها وبني
عمالئها وبني خمتلف �رشائح املجتمع ،لإميانها
ب�أن العطاء هو جوهر النجاح.

«وربة» يعقد شراكة استراتيجية
مع نادي العالقات العامة

«برقان» يدعو األطفال إلى مهرجان
«يوم الطفل العالمي» باألفنيوز

• بوستر بنك برقان

�أعلن بنك برقان عن دعمه ملهرجان «يوم
كراع رئي�سي .وباعتباره �أحد
الطفل العاملي»
ٍ
الداعمني لق�ضايا تنمية الأطفال ورفاهيتهم،
ي�أتي دعم البنك ليوم الطفل العاملي يف �إطار
دعوته �إل��ى �ضمان رف��اه ورعاية الأطفال يف
جميع �أنحاء العامل .متا�شي ًا مع برناجمه
املجتمعي الديناميكي ال�شامل الذي يحث على
التغيري الإيجابي،ومن خالل تعاونه ورعايته
الإ�سرتاتيجية الأولى مع نادي بور�شه الكويت،
ي�شارك البنك يف فعالية غنية تت�ضمن العديد
من الأن�شطة املميزة والتفاعلية مت تخ�صي�صها
لر�سم الب�سمة على وج��وه الأطفال يف �أجواء
مليئة بالفرح طوال فرتة �إقامة املهرجان التي
�ست�ستمر ملدة �أربعة �أيام يف جممع الأفنيوز-
املرحلة الرابعة.
اجلدير بالذكر �أن فعاليات و�أن�شطة املهرجان
�ستبد�أ من � 21إلى  24نوفمرب احلايل من ال�ساعة
م�ساء ،حيث
� 10صباح ًا حتى ال�ساعة 10
ً
يهدف املهرجان �إلى بث الن�شاط واحليوية
للأطفال و�أهاليهم ويتيح لهم فر�صة اال�ستمتاع
بكل حلظة .ويدعو بنك برقان عمالء ح�ساب
«بوبا» واجلمهور �إلى التعبري عن ت�ضامنهم
يف هذه املنا�سبة من خالل ح�ضورهم حيث
ت�شارك �شخ�صية ح�ساب الأط��ف��ال «بوبا»
فرحتهم ،و�سيتم �أثناءها توزيع العديد من
الهدايا واملفاج�آت الأخرى.

 26فائزاً جديداً انضموا إلى قائمة الرابحين
بجوائز «الحصاد اإلسالمي» هذا األسبوع
�أجرى البنك الأهلي املتحد يف الرابع ع�رش من نوفمرب
احل��ايل ال�سحب الأ�سبوعي على جوائز احل�صاد
الإ�سالمي ،وهو برنامج اجلوائز الأول يف الكويت
املتوافق مع �أحكام ال�رشيعة الإ�سالمية والذى يقدم
�أكرب قيمة جوائز لأكرب عدد من الفائزين ،حيث
يتيح لعمالء ح�ساب احل�صاد الإ�سالمي الدخول يف
ال�سحب على  26جائزة �أ�سبوعية تتكون من جائزة
كربى بقيمة  25.000دينار ،بالإ�ضافة �إل��ى 25
جائزة قيمة كل منها  1000دينار كويتي ،ف�ضال
عن  4جوائز رب��ع �سنوية بقيمة  250.000د.ك
للرابح والذي ميكنه حتقيق حلم العمر بال�سفر
�أو الدرا�سة يف اخلارج �أو امتالك املنزل وال�سيارة
التي طاملا حلم بها.وبهذه املنا�سبة �أو�ضح البنك

الأهلي املتحد�« :إننا بهذا ال�سحب ن�ضيف �إلى قائمة
الفائزين بجوائز احل�صاد الإ�سالمي  26رابحا جديدا
لي�صل بذلك عدد العمالء الفائزين �إلى �أكرث من
 1300فائز �سنويا .وقد �أ�سفر ال�سحب الأ�سبوعي
عن ح�صول �أحمد �إبراهيم التميمي على اجلائزة
الأ�سبوعية الكربى بقيمة  25.000دينار.بالإ�ضافة
�إلى ح�صول  25فائزا على  1000دينار لكل رابح
وهم :ب�شار �أحمد احلجي ،ماري كوتي �إبراهام،
�سليمان فهد الفهد ،نايف را�ضي املطريي� ،أحمد
عبدالرحمن الر�شيدي ،جا�سم حممد الذياب ،حممد
ال�شمري،
باقر� ،سند را�شد الكعبي ،فالح �صهيب
ّ
عبدامل�ؤمن عبداحلي ،عدنان عبدالوهاب الرفاعي،
رنى �سمارا ح�سني ،وليد خالد اليا�سني.

• موظفو  VIVAيتبرعون بالدم

عقد بنك وربة -البنك الأف�ضل يف اخلدمات امل�رصفية
لقطاع ال�رشكات واخل��دم��ات امل�رصفية لقطاع
اال�ستثمار يف الكويت  -م�ؤخر ًا �رشاكة ا�سرتاتيجية
متتد على مدى عام مع نادي العالقات العامة يف
جامعة اخلليج للعلوم والتكنولوجيا «،»GUST
وذلك يف نطاق برناجمه الرائد يف امل�س�ؤولية
االجتماعية والذي ي�سعى من خالله للتقارب مع
كافة �رشائح املجتمع على اختالفها ال �س ّيما فئة
الطالب الذين يحتاجون جلميع �أ�شكال الدعم قبل
البدء بحياتهم املهنية.هذا وقد رعى بنك وربة
حفل الكرنفال الذي �أقامه نادي العالقات العامة
م�ؤخر ًا يف حرم اجلامعة وحر�ص على التواجد مبا
يتما�شى مع اهتمامه الدائم ومبادراته امل�ستمرة
لدعم فعاليات و�أن�شطة ال�شباب على كل الأ�صعدة،
وخا�صة تلك التي تهدف �إلى حتفيز �إبداعاتهم
وقدراتهم وتطوير مهاراتهم العلمية والعملية .هذا
وقد تخللت الفعالية التي دارت على مدى � 3أيام
�أن�شطة وور�ش عمل متنوعة وم�سابقات �ساهمت يف
�إبراز �إبداعات الطلبة و�أفكارهم املتميزة يف جمال
العالقات العامة ،حيث كان حمور هذه ال�سنة
تعد
حول ق�صة «�ألي�س يف بالد العجائب» التي
ّ
ً
واحدة من �أهم الق�ص�ص التي حتفّز وتقوي املخيلة
والإب��داع والتفكري خارج ال�صندوق ،حيث قدمت
للطالب العديد من الأفكار حول كيفية حتويل
احلرم اجلامعي �إلى مكان تخيلي.

• بنك وربة عقد شراكة مع جامعة اخلليج

في استبيان أجرته مجلة غلوبل فاينانس العالمية

«الوطني» ضمن أفضل البنوك
العالمية للعام 2019
وقع اختيار جملة غلوبل فاينان�س
العاملية املتخ�ص�صة على بنك الكويت
الوطني ك�أف�ضل مزود خلدمات �أ�سواق
ال�رصف يف الكويت للعام ،2019
وذلك يف ا�ستبيان ح�رصي لآراء حمللي
القطاع امل�رصيف واملدراء التنفيذيني
لل�رشكات واملتخ�ص�صني يف جمال
التكنولوجيا حول العامل .وت�شمل
معايري اختيار اجل��ه��ات الفائزة
عوامل عدة �أبرزها حجم التعامالت
بالعمالت الأجنبية واحل�صة ال�سوقية
والتغطية الدولية وخدمة العمالء
والت�سعري التناف�سي والتقنيات
املبتكرة.
وت�سلم م��دي��ر ع���ام ب��ن��ك الكويت
الوطني -ل��ن��دن ف��وزي الدجاين،
اجلائزة على هام�ش االحتفال الذي
�أقيم يف العا�صمة الربيطانية لندن.
وقامت جملة غلوبل فاينان�س ب�إعالن
�أ�سماء الفائزين بجائزة �أف�ضل مزودي
خدمات �أ�سواق ال�رصف يف اال�ستبيان
التا�سع ع�رش على م�ستوى  114دولة

و�سبع مناطق جغرافية خمتلفة على
م�ستوى العامل ،بالإ�ضافة �إلى اعالن
الفائزين بجائزة �أف�ضل البنوك
لأبحاث وحتليالت �أ�سواق ال�رصف
وتقنية ت��داول العمالت الأجنبية.
كما قامت املجلة �أي�ض ًا ب�إعالن �أ�سماء
الفائزين بجائزة معامالت ال�رصف
الأجنبي يف جمال اخلدمات امل�رصفية
ل��ل����شرك��ات ،وال��ت��ي تغطي �إدارة
العمالت الأجنبية واالبتكار .ولأول
مرة هذا العام ،مت االختيار من �ضمن
قطاعا رئي�س ًيا.
11
ً
ووق��ع االختيار على بنك الكويت
الوطني كواحد من �أف�ضل البنوك
على م�ستوى العامل و�أحد �أف�ضل 14
بنك ًا عربي ًا يف منطقة ال�رشق الأو�سط
و�شمال افريقيا بتوفري خدمات �أ�سواق
ال�رصف �إلى جانب بنوك وم�ؤ�س�سات
مالية عاملية كربى مثل �سيتي بنك،
وات�����ش ا���س ب��ي ���س��ي ،و�سو�سيتيه
ج�نرال ،ون��ام��ورا ،ودويت�شه بنك،
وكريدي �سوي�س.

• فوزي الدجاني يتسلم جائزة «غلوبل»

مركز عبداهلل السالم الثقافي ُيرحب بوكالء وزراء البلديات في دول مجلس التعاون

• الوكالء يستمعون لشرح عن املركز

ا�ست�ضاف مركز ال�شيخ عبدالله ال�سامل الثقايف عدد ًا من وكالء وزراء البلديات يف دول جمل�س التعاون
ورحبت �إدارة املركز
اخلليجي ،وذلك �ضمن زيارة تعريفية ب�أحدث املعامل الثقافية يف الكويت.
َّ
والعاملون فيه باملهند�س �أحمد املنفوحي ،مدير عام بلدية الكويت ،و�شخ�صيات �أخرى بارزة من داخل
الدولة ،ووكالء وزراء البلديات ِلدولة الإمارات العربية املتحدة و�سلطنة ُعمان واململكة العربية
ال�سعودية ومملكة البحرين ودولة قطر ،الذين جالوا مع ًا على متحف التاريخ الطبيعي ،والذي ينق�سم
الى متحف النظم البيئية ومتحف الأر�ض كوكبنا.
ً
ُّ
مكانة مرموقة على ال�ساحة الثقافية،
يحتل
ومن اجلدير بالذكر � َّأن مركز ال�شيخ عبدالله ال�سامل الثقايف
ً
ً
�صالة للعر�ض يفوق عدد مقتنياتها  1100قطعة.
خا�صة � َّأنه ي�ست�ضيف 22
َّ
الذي
الطبيعي
التاريخ
متحف
على
البلديات
وزراء
وكالء
زيارة
زت
ي�ضم الزواحف والثدييات
وترك
ُّ
املده�شة التي �سكنت الأر�ض قبل  65مليون عام ،واملخلوقات ال�ضخمة التي ا�ستوطنت �شواطئ الكويت
َ
عاملي اجليولوجيا واجلغرافيا ،والدور الذي يلعبه
يف فرتة ما قبل التاريخ .كذلك ا�ستطلعت اجلولة
ُكل من ال�صناعة واملناخ يف الكويت على امل�ستوى العاملي واخلطى التي من �ش�أنها املحافظة على كوكب
�أكرث خ�رضة.
وبعد اجلولة ،احتفى املركز وبلدية الكويت بزيارة امل�س�ؤولني اخلليجيني الأولى له من خالل ع�شاء
م�ستوحى من التقاليد الكويتية.
فاخر تخ َّلله عر�ض فني
ً
ُيعترب مركز ال�شيخ عبدالله ال�سامل الثقايف ،وهو �أحد م�شاريع الديوان الأمريي ،من �أكرب الإجنازات يف
الكويت ،وقد حاز بف�ضل ت�صميمه وعرو�ضه الفريدة اجلائزة املعمارية العاملية ABB Leaf Award
ِلعام .2017ترتكز الر�ؤية التي يعتمدها املركز على ت�سهيل التبادل املعريف وتطوير مهارات التفكري
النقدي والإبداعي والتحليلي ،الأمر الذي يتجلى يف معار�ضه راقية املعايري وبراجمه التثقيفية العامة
املوجهة للمجتمع الكويتي بفئاته كافة.

• وكالء وزراء البلديات في صورة جماعية

