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»زين« تتبرع بمشروع »وقف« لبناء مسجد باسم موظفيها

أعلنت زين الش����ركة الرائ����دة في تقدمي 
خدمات االتصاالت املتنقل����ة في الكويت أنها 
قامت بتخصيص مبلغ مالي ملشروع وقف بناء 
مسجد، وذلك بالتعاون مع جمعية العون املباشر 

إحدى اجلمعيات اخليرية في الكويت.
وذكرت الشركة في بيان صحافي أن املبلغ 
الذي تقدمت به يشمل مساهمة خاصة من قبل 
املوظفني العاملني في الشركة الذين قاموا بجمع 
التبرعات كمبادرة جماعية منهم، مشيرة إلى 
أن املبالغ املالية املخصصة للوقف س����تذهب 
لبناء مس����جد في أحد البلدان االفريقية حتت 

اسم املوظفني العاملني في »زين«.
جاء ذلك خالل اللقاء الذي جمع بني قياديي 
شركة زين وممثلني عن جمعية العون املباشر 
في مقر الشركة الرئيس����ي، وهو اللقاء الذي 
تعرفت فيه الشركة على اجلهود الكبيرة التي 
تقوم بها هذه اجلمعية في الكويت وفي خارجها. 
وقال الرئيس التنفيذي في »زين الكويت« خالد 
الهاجري في هذه املناسبة »تعرف شركة زين 
جيدا حجم التزاماتها االجتماعية، وهي في هذا 
االجتاه حت����رص على تكريس جزء كبير من 
برامجه����ا االجتماعية لالهتمام بهذه النواحي 

التي تتشارك من خاللها مع املجتمع«.
وأضاف الهاجري »ومن منطلق هذا التوجه 
الذي انعكس على نظرة ورؤية موظفيها، قام 
موظفو الش����ركة مببادرة جماعية تعزز هذا 
االجتاه«، موضحا أن هذه املبادرة تنم عن وعي 
كامل من الكادر الوظيفي في الش����ركة مبدى 
التزامه وإميانه بهذه الرس����الة املطلوبة من 
مؤسسة كبيرة مثل زين«. وأشار إلى أن املبلغ 
الذي تبرعت به الشركة مبشاركة كبيرة من 
موظفيها ما هو إال ترجمة حقيقية ألهدافها في 
مساندة ودعم اجلهات واجلمعيات التي تعمل 
على تقدمي يد العون للشعوب واملجتمعات، 
مبينا أن الشركة لديها سجل حافل في مساهماتها 
االجتماعية، وذلك عندما أخذت املبادرة األولى 
في القطاع اخلاص بالتبرع بأول مستش����فى 
متخصص ل����وزارة الصح����ة عندما تبرعت 
مبستشفى زين لألنف واألذن واحلنجرة. وأكد 
الهاجري أن »زين« ستستمر في تطبيق برامجها 
النواة احلقيقية  االجتماعية التي تعتبره����ا 
ملشاركتها جميع الفئات االجتماعية مبختلف 
ميولها واجتاهاتها، مش����يرا إلى ان الش����ركة 
تقع عليها مس����ؤولية كبي����رة لكونها واحدة 

من كبريات الشركات في املنطقة، وهي تعمل 
على أداء رسالتها االجتماعية على أكمل وجه 
لقناعتها الشديدة بأهمية هذا الدور في تعزيز 
العالقة بني الشركة واملجتمع. من ناحيته عبر 
مدير إدارة تنمية املوارد والعالقات العامة في 
جمعية العون املباشر سليمان سلطان العجمي 
عن س����عادته للحفاوة البالغة التي وجدتها 
اجلمعية من قبل الرئيس التنفيذي في »زين« 
خالد الهاجري ومجموعة من قياديي الشركة 

خالل الزيارة األخيرة لتسلم مبالغ التبرع.
وتابع »تقدم موظفو شركة زين بلفتة كرمية 
ومببادرة إنسانية رقيقة ملساعدة احملتاجني 
والفقراء في قارة أفريقيا شعورا منهم مبا تعانيه 
القارة السمراء من فقر وجهل ومرض«، مبينا أن 
الشركة أجرت اتصاال مع جمعية العون املباشر 
ملعرفة أوجه احلاجة للتبرع، فتم االتفاق على 
أن يخصص التبرع لغرض بناء مس����جد في 

إحدى القرى الفقيرة في أفريقيا.
وأعرب العجمي عن خالص شكره وتقديره 
ملوظفي شركة زين على هذه املبادرة الكرمية، 
مبينا أن هذه التبرعات ستساهم في فك معاناة 

إخوانهم في أفريقيا.

تبرع »زين«

زيبا رفيق

خبيرة التجميل زيبا رفيق تنضم إلى مستشفى الراشد
رحب مستش���فى الراش���د »الرائد األول 
لرعاية العائل���ة« بانضمام خبيرة التجميل 
والعناية بالبشرة املدربة الدولية زيبا رفيق 
خريج���ة اململكة املتح���دة، واحلاصلة على 
جوائز وشهادات في مجال العناية بالبشرة 
والتجميل من »بريطانيا – املانيا واميركا«، 
والتي ستش���غل منصب رئيسة قسم الليزر 
والعناية بالبش���رة والتجميل مبستش���فى 
الراشد الساملية ومستوصف الراشد الكائن 

مبنطقة اجلهراء. وهذه اخلطوة تعد من ضمن 
خطة التطوير التي تتبعها الراشد في تطوير 
وحتديث اخلدم���ات املتوافرة بتوفير أفضل 
األجهزة اخلاصة بالليزر والعناية بالبشرة 

والتجميل بالتقنيات األميركية احلديثة.
واعربت زيبا رفيق عن سعادتها باالنضمام 
الى أس���رة مستش���فى الراش���د واستقبال 
املراجعني في قسم الليزر والعناية بالبشرة 

والتجميل.


