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البنك التجاري يحتفل بالقرقيعان مع أطفال

مستشفى الطب الطبيعي والتأهيل الصحي

• م�س�ؤولو «زين»

تقديراً لجهودهم وتفانيهم في العمل أثناء شهر رمضان المبارك

ّ
موظفي
اإلدارة التنفيذية في «زين» ُتشارك
مركز االتصال مأدبة اإلفطار

• «التجاري» �شارك الأطفال فرحتهم بالقرقيعان

نظم البنك التجاري زيارة �إلى
ق�سم الأطفال يف م�ست�شفى الطب
الطبيعي وال��ت��أه��ي��ل ال�صحي
لالحتفال مع ن��زالء ومراجعي
امل�ست�شفى بفرحة القرقيعان،
حيث تعد هذه البادرة الإن�سانية
يف �شهر رم�ضان املبارك عهدا
قطعه البنك على نف�سه مب�شاركة
الأط��ف��ال ن���زالء دور الرعاية
وامل�ست�شفيات فرحة القرقيعان.
وق��د ق��ام فريق قطاع التوا�صل
امل�ؤ�س�سي بتوزيع القرقيعان
ع��ل��ى الأط���ف���ال م��ن �أج���ل ر�سم
االبت�سامة على وجوههم و�إدخال
البهجة والفرحة �إل��ى قلوبهم
بهذه املنا�سبة.
ويف ه��ذا ال�سياق قالت نائب
املدير العام ،قطاع التوا�صل
امل ��ؤ���س�����س��ي� ،أم����اين ال����ورع:

«�أ�صبحت منا�سبة القرقيعان
م��وروث�� ًا ثقافي ًا واجتماعي ًا
و�أحد �أبرز العادات الرم�ضانية
القدمية يف الكويت التي يحتفل
بها الأطفال والكبار مع انت�صاف
�شهر رم�ضان» .وتابعت �أماين
الورع م�ؤكدة حر�ص «التجاري»
على االحتفال بهذه املنا�سبة
من خالل م�شاركته الأطفال ذوي
االحتياجات اخلا�صة فرحتهم
مبنا�سبة القرقيعان �سعي ًا منه
لت�شجيعهم ودجمهم يف ن�سيج
املجتمع ب�صورة �أك�بر ،منوهة
ب���أن ه��ذه ال��زي��ارة تن�سجم مع
جهود البنك ال��رام��ي��ة �إل��ى مد
يد العون وامل�ساعدة وتقدمي
كافة �سبل الرعاية للمر�ضى
والأط��ف��ال ون��زالء دور الرعاية
وامل�ست�شفيات ،وع��ل��ى وجه

اخل�صو�ص ذوي االحتياجات
اخلا�صة .و�أ�ضافت �أماين الورع
�أن مثل هذه امل�شاركات ت�ساهم
يف توطيد ال��رواب��ط الإن�سانية
ما بني البنك و�أه��ايل املر�ضى
ح��ي��ث ك���ان يف ا���س��ت��ق��ب��ال وفد
التجاري عدد من موظفي املركز
الذين �أ�شادوا بالدور االجتماعي
للبنك التجاري الكويتي خا�صة
فيما يت�صل بدعمه وم�شاركته
يف امل��ن��ا���س��ب��ات والفعاليات
املجتمعية التي تهتم بالأطفال
امل��ر���ض��ى وذوي االحتياجات
اخلا�صة �ضمن برامج امل�س�ؤولية
االجتماعية للبنك والهادفة يف
جمملها �إلى رفعة �ش�أن املجتمع
وتعزز �أوا��صر املحبة والوالء
ب�ين خم��ت��ل��ف �أف�����راد و��شرائ��ح
املجتمع الكويتي.

���زود الرائد
�أع��ل��ن��ت «زي���ن» امل� ّ
للخدمات الرقمية يف الكويت
عن ُم�شاركة الإدارة التنفيذية يف
ال�رشكة م�أدبة الإفطار الرم�ضانية
ّ
موظفي مركز االت�صال «»107
مع
ت��ق��دي��ر ًا جل��ه��وده��م وتفانيهم
يف العمل خ�لال �شهر رم�ضان
املبارك ويف فرتة الإفطار على
وجه اخل�صو�ص ،وذلك بح�ضور
الرئي�س التنفيذي �إميان الرو�ضان
وم�س�ؤويل الإدارة التنفيذية من
خمتلف قطاعات ال�رشكة.
وذكرت ال�رشكة يف بيان �صحايف
�أن هذه البادرة ال�سنوية ت�أتي
حت���ت م��ظ � ّل��ة ا�سرتاتيجيتها
التحفيزية التي تهدف من خاللها
�إل��ى ت�سليط ال�ضوء على تفاين

ّ
موظفيها وتقدير اجلهود التي
ً
وخا�صة �أولئك الذين
يبذلونها،
يعملون على مدار ال�ساعة وطوال
�أي��ام الأ�سبوع يف مركز االت�صال
« »107لتقدمي �أف�ضل م�ستويات
خ��دم��ة ال��ع��م�لاء لأك�ب�ر قاعدة
م�شرتكني يف الكويت.
و�أو���ض��ح��ت «زي���ن» �أن م�س�ؤويل
مقدمتها
الإدارة التنفيذية ويف
ّ
الرئي�س التنفيذي �إميان الرو�ضان
قد �أبدوا اهتمام ًا وحر�ص ًا بالغني
ّ
املوظفني يف
على التواجد مع
�صالة عمليات مركز االت�صال
« »107خالل موعد وجبة الإفطار،
وذلك مل�شاركتهم �أج��واء ال�شهر
الكرمي وحتفيزهم للو�صول �إلى
�أعلى معدالت الكفاءة والإنتاجية

خلدمة قاعدة عمالئها الأكرب على
م�ستوى الدولة.
وبينت ال�رشكة �أن��ه��ا حري�صة
على �أن ت�شجع من خالل مثل هذه
املبادرات معيار الوالء يف بيئة
العمل من جهة ،وحث املوظفني
على بذل ق�صارى جهدهم من جهة
�أخرى ،حيث ت�سعى ال�رشكة من
هذا املنطلق �إلى توفري بيئة عمل
تناف�سية يف كل من هيكل ال�رشكة
الإداري والوظيفي ،فاالرتقاء يف
العمل من �أه��م الأول��وي��ات التي
تركز عليها با�ستمرار.
و�إذ �أعربت الإدارة التنفيذية عن
ّ
موظفيها والدور
فخرها بجهود
الكبري الذي يقومون به لتعزيز
ريادة زين يف قطاع التكنولوجيا

واالت�����ص��االت الكويتي ،ف�إنها
�أك���دت يف ذات ال��وق��ت على �أن
قطاع املوارد الب�رشية هو مبثابة
القوة الدافعة حلركة الت�شغيل
لأي �رشكة �أو م�ؤ�س�سة ،معتربة
�أن االرتقاء بثقافة عمل امل�ؤ�س�سة
ميثل دائ��م� ًا اخلطوة الأول���ى يف
رحلة التفوق والنجاح.
و�أك��دت «زي��ن» على �أن العن�رص
الب�رشي هو حجر الأ�سا�س التي
تعتمد عليه امل�ؤ�س�سات الكربى
يف تعزيز خططها الت�شغيلية
وال��ت��ج��اري��ة ،وه���و القاعدة
احلقيقية لبناء الهيكل الإداري
لأي م�ؤ�س�سة وال��ذي حتتاجه يف
مواجهة التحديات �أثناء تنفيذها
خططها الرئي�سية.

تتضمن دورة البراعم للعام الخامس على التوالي وتشمل  28ألف وجبة إفطار وسحور

الرشدان« :الكويتية لالستثمار» تطلق حملتها
الرمضانية بالتركيز على برامج التنمية المستدامة
التزامها املعتاد يف تقدمي قيمة
د����ش���ن���ت ال�����ش�رك���ة ال��ك��وي��ت��ي��ة
م�ضافة للمجتمع ومت��ا���ش� ًي��ا مع
لال�ستثمارحملتها الرم�ضانية 2019
تنوع براجمها
ا�سرتاتيجيتها يف
منذ بداية ال�شهر الكرمي وت�ستمر
ّ
وفعالياتها ال�سنوية والتي ترتكز
حتى نهايته ،وتت�ضمن الكثري
ع��ل��ى ب��رام��ج وجم����االت التنمية
م��ن امل���ب���ادرات ال��ت��ي تغطي من
امل�ستدامة �سواء يف ال�شهر الكرمي �أو
خاللها خمتلف اجلوانب اخلريية
خالل العام ،حيث توجت م�سريتها
واالجتماعية والإن�سانية وم�شاركة
الطويلة يف التنمية املجتمعية
جميع فئات املجتمع خالل ال�شهر
بتنظيم دورة الرباعم الرم�ضانية
الف�ضيل �إل��ى جانب �أن�شطتها على
للعام اخلام�س على التوايل حتت
مدار ال�سنة.
رعاية وزير املالية والتي �ستقام
م��ن جهته ق��ال م��دي��ر �أول �إدارة
خالل الفرتة من � 15إل��ى  25مايو
العالقات العامة والإعالم يف ال�رشكة
احلايل.
الكويتية لال�ستثمار طالل �سليمان
و�أ�ضاف �أن الدورة �أ�صبحت �أحد �أهم
الر�شدان« ،تفخر ال�رشكة الكويتية
ال��دورات الرم�ضانية التي حظيت
لال�ستثمار بريادتها يف تقدمي الدعم
• طالل الر�شدان
مبكانة ك�برى يف �شهر رم�ضان،
والرعاية جلميع برامج التنمية
عاما يف دولة الهتمامها بالن�شء واملواهب لتكر�س بذلك مفهوم
االجتماعية امل�ستدامة منذ �أكرث من ً 55
الكويت من خالل مبادراتها و�أن�شطتها يف قطاعات �شتى اال�ستدامة يف تنمية املجتمع ،كما هو احلال مع
تنظيم و�إقامة معر�ض ال�صناع العاملي «ميكرفري-
باملجتمع».
و�أكد الر�شدان يف ت�رصيح �صحايف �صادر عن ال�رشكة ،الكويت» يف �شهر فرباير من كل عام والذي ي�ساهم
حر�ص الكويتية لال�ستثمار على تكثيف �أن�شطتها يف تنمية ورعاية امل�شاريع والأفكار ال�شخ�صية
�سنويا ،من واقع اخلالقة لل�شباب.
ومبادراتها اخلريية واملجتمعية
ً

الرابطة الوطنية لألمن األسري

«رواسي» أقامت غبقتها الرمضانية

نظمت الرابطة الوطنية للأمن
الأ����س��ري «روا�����س����ي» غبقتها
الرم�ضانية ال�سنوية بح�ضور
جمع م��ن م�ؤ�س�سات املجتمع
امل���دين و�شخ�صيات فاعلة يف
املجتمع �أكدت فيها نائب رئي�س
الرابطة وع�ضو املجل�س الأعلى
ل�ش�ؤون الأ��سرة التابع ملجل�س
ال��وزراء د.خديجة املحيميد �أن
�إقامة الغبقة كل رم�ضان من �أجل
التوا�صل الإيجابي مع م�ؤ�س�سات
املجتمع امل��دين وامل�ؤثرين يف

• احل�ضور خالل الغبقة

املجتمع ،وك��ذل��ك للبحث عن
امل�شرتكات للتعاون والتكافل
فيما متتلك ه��ذه امل�ؤ�س�سات
والأف��راد من مميزات يف العطاء
والنماء الوطني التطوعي خلدمة
الوطن واملواطن.
وحتدثت د.املحيميد عن �أهداف
الرابطة التي تعنى بالأمن الأ�رسي
مبفهومه ال�شامل نف�سيا واجتماعيا
وتربويا واقت�صاديا وثقافيا،
والنظر يف النواق�ص الت�رشيعية
ل�سدها مبا يخدم الأ�رسة واملر�أة

وال��ط��ف��ل وال�����ش��ب��اب وامل�سنني
وذوي االح��ت��ي��اج��ات اخلا�صة
والعمل على تفعيل الت�رشيعات
القائمة وكتابة التقارير املحلية
والدولية بخ�صو�ص ما �أجنزته
دول��ة الكويت وف��ق املعاهدات
الدولية التي وقعت عليها الكويت
و�صادقت عليها ،وقد مت يف مايو
 2018منح الرابطة «روا�سي»
ال�صفة اال���س��ت�����ش��اري��ة م��ن قبل
املجل�س االقت�صادي واالجتماعي
التابع لهيئة الأمم املتحدة.

• �صورة جماعية للح�ضور

«بيتك» :مشاركة يومية في حملة «رمضان أمان»
التطوعية لتوزيع  100ألف وجبة إفطار صائم
في التقاطعات المرورية
ي�شارك بيت التمويل الكويتي
«بيتك» يف حملة «رم�ضان �أمان»
التي انطلقت للعام الثامن على
التوايل بتنظيم من مركز العمل
التطوعي ممثال بفريق «نهتم»
ال��ت��ط��وع��ي ب��ه��دف احل���د من
احلوادث املرورية الناجتة عن
�رسعة بع�ض �سائقي املركبات
يف حماولتهم اللحاق مبوعد
الإفطار.
ويتواجد فريق «بيتك» التطوعي
يوميا يف عدد من �أب��رز و�أهم
التقاطعات الرئي�سية التي
ت�شهد ازدح���ام���ا م��روري��ا،
ل��ت��وزي��ع وج���ب���ات االف��ط��ار
اخلفيفة على ال�سائقني وقت
�آذان املغرب يف التقاطعات
امل��روري��ة املهمة والأم��اك��ن
املزدحمة وذلك بالتعاون مع
وزارة الداخلية ،مع تو�صيل
ر�سائل توعوية ب�أهمية ربط
حزام الأمان وااللتزام بال�رسعة
القانونية املحددة ،كما �أنها
جتربة متميزة ومن��وذج راق
يف العمل التطوعي الذي يعرب
ع��ن ال�تراب��ط االج��ت��م��اع��ي يف
الكويت.
وت��ق��وم احل��م��ل��ة ،ال��ت��ي القت
ا�ستح�سانا وقبوال كبريا من
م�ستخدمي ال��ط��رق ،بتوزيع
� 100أل��ف وجبة �إفطار خالل
ال�شهر الف�ضيل،وت�أتي م�شاركة
«بيتك» يف حملة رم�ضان امان
�ضمن اط��ار برناجمه احلافل
«توا�صل باخلري يف �شهر اخلري
 »5وت�أكيد ًا على ريادته يف دعم
املجتمع والتميز يف حتقيق
امل�س�ؤولية االجتماعية ،وكذلك
احل��ر���ص على دع��م مبادرات
العمل التطوعي وت�شجيعها
ملا لذلك من �آثار �إيجابية على
املجتمع وال�شباب.
االحتياجات اخلا�صة وغريها
م��ن امل��ج��االت املجتمعية،
تعزيزا لريادته يف امل�س�ؤولية
االجتماعية.

• فريق «بيتك» التطوعي

• توزيع وجبات افطار ال�صائم على �سائقي املركبات

