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في إطار حملة «انشر الفرحة»

شركة الحمراء العقارية تواصل مسيرة
دعمها لدار األطفال األيتام
ا���س��ت�����ض��اف��ت ��شرك��ة احل��م��راء
العقارية ،ال�رشكة الرائدة يف
جمال تطوير وادارة العقار ،حفل
قرقيعان خم�ص�صا للأطفال الأيتام
حت��ت مظلة امل��ب��ادرة الوطنية
«ان�رش الفرحة» ،وذلك بالتعاون
م��ع دار الأط��ف��ال ال��ت��ي ت�رشف
عليها وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية
والعمل .وتخلل احلفل جمموعة
م��ن الأن�شطة ال��ت��ي ت��ه��دف �إلى
�إ�سعاد الأطفال وخلق ذكريات ال
تن�سى لهم.
وعك�ست ه��ذه الفعالية �أج��واء
ال�شهر الف�ضيل والرتاث الكويتي
الأ���ص��ي��ل ال��ق��ائ��م ع��ل��ى الكرم
وال�ضيافة والرحمة واملحبة.
حيث ا�ستمتع الأط��ف��ال الأيتام
الذين ترتاوح �أعمارهم بني  3و17
عام ًا مبجموعة من الفعاليات
والفقرات التي ق�ضوا فيها �أوقات ًا
مليئة باملرح والرتفيه.
ويف ه���ذه امل��ن��ا���س��ب��ة�� ،صرح
ع��ب��دال��ل��ه امل��ن�����ص��ور ،مدير

• فقرة ترفيهية للأطفال الأيتام

الت�سويق والعالقات العامة يف
�رشكة احلمراء العقارية قائالً:
«�إن النجاح منقطع النظري حلملة
«ان�رش الفرحة» العام املا�ضي،
وال��ت��ي �شملت م�شاركة جهات

متعددة يف الكويت� ،شجعنا على
موا�صلة هذه املبادرة الرائعة
ل��رف��ع ال���وع���ي ح���ول الفئات
املحتاجة للدعم ون�رش الفرحة
بينها .هذا احلدث ما هو �إال جمرد

مناسبات

بداية للعديد من الأن�شطة املقبلة
– �سنة � 2018ألهمت الأطفال
وق��دم��وا �إب��داع��ات��ه��م ومواهبهم
لل�شعب الكويتي .ولذلك نحن
نعتزم ات��ب��اع �أن�شطة خمتلفة
ه��ذا العام يف جم��االت التعليم
الرتفيهي والريا�ضة واملو�سيقى
وغريها».
وتابع املن�صور« :القرقيعان هو
منا�سبة �سعيدة للأطفال الأيتام،
وبالتايل ،ف�إنها ترفع الإح�سا�س
باالنتماء للمجتمع .وهي عادة
متجذرة بعمق يف الرتاث الثقايف
الكويتي .ون�سعى �إل��ى احلفاظ
عليها».
جتدر الإ�شارة �إلى �أن حملة «ان�رش
الفرحة» هي جزء من ا�سرتاتيجية
امل�س�ؤولية االجتماعية ل�رشكة
احل��م��راء ال��ع��ق��اري��ة والقائمة
ع��ل��ى اال���س��ت��ث��م��ار يف ا�ستدامة
املجتمعات املحلية على املدى
البعيد وتعزيز القيم من خالل
االندماج.

«الخليج» يتضامن مع مشروع «أمنية»
نحو مستقبل البيئة الخضراء

• م�س�ؤولو «اخلليج» مع فريق �أمنية

يوا�صل بنك اخلليج التزامه نحو �أهمية املحافظة
على البيئة اخل�رضاء ويت�ضامن مع املبادرة الوطنية
م�رشوع «�أمنية» لإع��ادة تدوير النفايات ،من خالل
توقيع اتفاقية تعاون لإعادة تدوير خملفات العبوات
البال�ستيكية امل�ستخدمة يف املبنى الرئي�سي للبنك
واملنطقة املحيطة به.وت�أتي هذه االتفاقية من منطلق
برنامج امل�س�ؤولية االجتماعية الذي يتبناه البنك،
حيث ت�شكل اال�ستدامة والبيئة عن�رصا �أ�سا�سيا لديه.
وتت�ضمن هذه املبادرة توزيع حاويات خا�صة
�أم��ام املكتب الرئي�سي لبنك اخلليج وبرج
كري�ستال ،ليتم بها جتميع عبوات البال�ستيك
امل�ستخدمة يف البنك واملنطقة املحيطة
به .وقال م�ساعد املدير العام لالت�صاالت
اخلارجية لدى بنك اخلليج �أحمد الأمري:
«بعد م�شاركتنا م�ؤخرا يف مبادرتي �ساعة
الأر�ض ويوم الأر�ض ،يجدد بنك اخلليج
دعمه يف رفع م�ستوى الوعي حول �أهمية
املبادرات والق�ضايا البيئية».

• �أحمد الأمري

للسنة الثالثة على التوالي خالل الشهر الفضيل
• الأطفال الأيتام يف �ضيافة «احلمراء العقارية»

• من زيارة ق�سم الأطفال

ّ
ينظم مسابقة حفظ
بنك وربة
القرآن الكريم ألبناء موظفيه

• احتفال املتطوعني بالقرقيعان مع الأطفال

« »Ooredooاحتفلت بالقرقيعان مع األطفال

في «الرازي» و«ابن سينا» و«الفروانية»

�شاركت  Ooredooالكويت م��ن خالل
برناجمها التطوعي ال�شبابي «نعني
ونعاون» يف توزيع القرقيعان على الأطفال
يف امل�ست�شفيات الأ�سبوع املا�ضي ،وذلك
كجزء من برنامج ال�رشكة ال�سنوي خالل
�شهر رم�ضان املبارك.
وت�ضمنت ال��زي��ارات ك� ً
لا م��ن م�ست�شفى
الرازي وابن �سينا والفروانية ،حيث قام
متطوعو برنامج «نعني ونعاون» التطوعي
الذي تطلقه ال�رشكة للعام اخلام�س على
التوايل يف توزيع القرقيعان على الأطفال
املقيمني يف امل�ست�شفيات لبث روح
البهجة واالحتفال بالأجواء الرم�ضانية.
وقد قام �أع�ضاء الربنامج بتجهيز علب
القرقعان بهدف توزيعها على خمتلف
اجلهات ،وذلك تعزيزا ملبادئ االهتمام
والتوا�صل ،وه��ي قيم �أ�سا�سية ت�سعى
 Ooredooالكويت لتطبيقها يف كل
�سيا�ساتها.

• �أبناء املوظفني يف م�سابقة حفظ القر�آن الكرمي

يطلق بنك وربة م�سابقة حفظ القر�آن الكرمي لأبناء
موظفيه بدافع حر�صه على تن�شئة جيل من حفظة
كتاب الله و�إدراك معانيه ور�سائله ال�سماوية
ال�سامية التي تعترب مرجع ًا روحي ًا لكافة نواحي
احلياة .ت�أتي هذه امل�سابقة كجزء من برنامج بنك
وربة يف امل�س�ؤولية االجتماعية خالل �شهر رم�ضان
املبارك ،والتي يحر�ص على �إقامتها ب�شكل �سنوي
بهدف تعزيز ن�رش مبادئ الثقافة الإ�سالمية ال �س ّيما
بني اجليل ال�شاب.
وتنق�سم امل�سابقة للبنني والبنات الى فئتني؛ الفئة
الأولى ت�ضم مت�سابقني من عمر  6الى ع�رشة �سنوات
والفئة الثانية من عمر  11الى � 14سنة ،على �أن

يتم اختيار ع�رش فائزين من كل فئة يح�صلون على
جوائز نوعية ت�شجيعا لهم على د�أبهم يف حفظ
ال�سور القر�آنية املباركة.
ويف ه��ذا الإط���ار ،حت��دث �أمي��ن �سامل املطريي،
املدير التنفيذي لالت�صال امل�ؤ�س�سي يف بنك وربة
قائال« :ب�صفتنا م�ؤ�س�سة �إ�سالمية تعمل وفق �أحكام
ال�رشيعة الإ�سالمية ال�سمحاء ،نحن ن�سعى �إلى غر�س
مبادئ وتعاليم الدين الإ�سالمي احلنيف عرب كتابه
الكرمي يف الأجيال ال�شابة لتكون مبثابة املرجع
الرئي�سي لهم يف جميع �أمور حياتهم ملا تت�ضمنه
ّ
تو�ضح لهم الطريقة الأف�ضل
من ت�رشيعات عادلة
للتعامل يف خمتلف جوانب حياتهم».

• �صورة جماعية يف م�ست�شفى ابن �سينا

نظمت لهم غبقة وحفل قرقيعان

«الراية المتحدة» تشارك ذوي الهمم
معاني شهر رمضان السامية

• متطوعو «نعني ونعاون» وفريق Ooredoo

نظمت �رشكة الراية املتحدة ،حفل قرقيعان وغبقة
ل��ذوي االحتياجات اخلا�صة من خمتلف الأعمار
والنزالء يف دور الرعاية االجتماعية ،بح�ضور
فريق ال�رشكة يرت�أ�سهم ال�سادة جا�سم الفجي ،رئي�س
جمل�س الإدارة وعدنان ال�سامل ،الرئي�س التنفيذي.
تخلل احلفل عدد من امل�سابقات والفعاليات �شارك
فيها ذوو الهمم بتفاعل وحبور معربين عن فرحتهم
مببادرة �رشكة الراية املتحدة مل�شاركتها هذا احلدث
الرم�ضاين معهم .كما قام فريق ال�رشكة بالتوا�صل
مع ذوي الهمم ،وتوزيع الهدايا عليهم وحلوى
قرقيعان ما �ساهم يف �إ�ضفاء روح �شهر رم�ضان

ال�سامية على حياتهم ور�سم الب�سمة على وجوههم.
ويف هذا الإط��ار ،قال الرئي�س التنفيذي ل�رشكة
الراية املتحدة ،عدنان ال�سامل�« :أن مبادرة �رشكة
الراية املتحدة يف م�شاركة ذوي الهمم معاين �شهر
رم�ضان املبارك ال�سامية ،تنبثق من حر�صها على
تطبيق برناجمها للم�س�ؤولية االجتماعية ال�سيما
خالل ال�شهر الف�ضيل الداعي الى الت�آخي وامل�شاركة
والعطاء .لقد �رسرنا بزيارتنا لأبنائنا و�أخواتنا من
ذوي الهمم وا�ستطعنا ولو لوقت وجيز �أن نرفه عنهم
معاناتهم ،كما نفخر بفريق عملنا الذي مل يدخر
جهدا يف التفاعل والتوا�صل معهم بكل حمبة».

