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العمر: »زين« جمعت تبرعات بقيمة 50 ألف دينار 
في حملتها الخيرية في رمضان

شكرت عمالءها على المساهمة الفعالة في هذه المبادرة اإلنسانية 

خالد العمر

احملري أمام جائزته املميزة

تضمنت المبالغ 
المحصل�ة  الم�الي�ة 
ع�ن ك��ل خ�ط تم 
دنانير   3 بقيم�ة  بيعه 

أن تنمي����ة املجتمع هو أمر بالغ 
األهمية بالنس����بة إلى جناحها 
العام، وتدرك أيضا أن حتقيق 
هذا الهدف يحتاج إلى مجموعة 
م����ن البرامج واملب����ادرات التي 
تصاغ على أس����س من اإلميان 

بالقضايا«.
العم����ر »برامج زين  وتابع 
االجتماعية حترص على االهتمام 
بالدور الذي تقوم به املؤسسات 
واجلمعيات اخليرية«، موضحا 
أن ح����رص الش����ركة على هذا 
التبرع ما هو إال ترجمة حقيقة 
ألهدافها في مساندة ودعم اجلهات 
واجلمعيات التي تعمل على تقدمي 
الرعاية الصحية واالجتماعية، 
مش����يرا في ذات الوقت إلى أن 
الشركة ستس����تمر في تطبيق 
سياستها هذه والتي تهدف إلى 
تعزيز مسؤولياتها االجتماعية، 
وستواصل عملها في أداء رسالتها 
االجتماعي����ة عل����ى أكمل وجه 
لقناعتها الشديدة بأهمية وعظم 

هذه الرسالة.
إس����تراتيجية  أن  وذك����ر 
»زين« ستظل تعتمد دائما على 
التي ترتكز  املب����ادرات  تطوير 
التأثي����رات االجتماعية  عل����ى 
واالقتصادية والبيئية في ذات 
الوق����ت، وفي إط����ار تنفيذ هذا 
التوجه س����تكثف الشركة من 
مهامها كشريك حقيقي ورئيسي 

للمجتمع.

أعلنت شركة زين أنها جمعت 
تبرعات بقيمة 50 ألف دينار خالل 
احلملة التي أطلقتها في ش����هر 
رمضان املبارك والتي حملت معها 
عنوان »ك����رم رمضان يزيد من 
عاملنا جم����اال«، وهي التبرعات 
التي خصصتها الش����ركة ألكثر 

من جهة ومؤسسة خيرية.
وأوضحت الشركة في بيان 
صحافي أنها كانت أطلقت مبادرة 
من خالل حملتها في شهر رمضان 
تقضي بجم����ع تبرعات لصالح 
جهات ومؤسسات خيرية، مبينة 
أن ه����ذه التبرع����ات جاءت من 
قنوات مختلفة، تنوعت ما بني 
تبرعات الشركة وما بني تبرعات 
عمالئها من خالل خدمات القيمة 

املضافة.
وذكرت أن املبالغ املالية التي 
جمعتها في هذه احلملة اخليرية 
تضمنت املبالغ املالية احملصلة 
عن كل خط مت بيعه خالل شهر 
رمض����ان )3 دنانير لكل خط(، 
وه����ي املبالغ الت����ي خصصتها 
لصال����ح بيت عبداهلل وجمعية 
إلى أن بقية  املكفوفني، مشيرة 
املبالغ التي ج����اءت من قنوات 
اخلدم����ات ذات القيمة املضافة 

ستذهب لصالح »األونروا«.
التنفيذي في  الرئيس  وقال 
العمر »طرحت  الش����ركة خالد 
زي����ن مجموع����ة ممي����زة م����ن 
األنشطة والعروض خالل شهر 
املاض����ي، وذلك بهدف  رمضان 
التزاماتها االجتماعية،  حتقيق 
وكانت املب����ادرة اخليرية التي 
الرمضانية  صاحبت حملته����ا 
التبرعات لصالح جهات  جلمع 
ومؤسسات خيرية هي التاج الذي 

زينت به حملتها«.
وأضاف: »ش����ركة زين من 
املؤسسات االقتصادية الكبيرة، 
وهذه املبادرات اخليرية نابعة من 
منطلق االرتباط الوثيق بني زين 
ونسيج املجتمع الكويتي«، مبينا 
أن الشركة اعتادت على ممارسة 
نشاطها اخليري واالجتماعي على 
مدار العام، ولكنها حترص على 
تكثيف هذه اجلهود في ش����هر 

رمضان ملا ميثله هذا الشهر من 
قيمة خاصة لدى اجلميع.

ووجه العمر ش����كره لعمالء 
الشركة على دورهم ومساهمتهم 
في جمع ه����ذه التبرعات وقال 
»نتوجه بالشكر لكل من ساهم 
من عمالء زين في هذه احلملة 
اخليرية، فاالس����تجابة الكبيرة 
التي ملستها الشركة تنم عن مدى 
الوعي اإلنساني واالجتماعي مع 

هذه املبادرة«.
وعلى جانب آخر بني العمر 
أن الشركة تعتبر مسؤولياتها 
االجتماعية أحد الروافد األساسية 
التي تستمد منها عملياتها، مشيرا 
إلى أن زين تس����خر إمكانياتها 
لتعزيز هذا التوجه عن طريق 
استخدام قدراتها التكنولوجية 
التي أهلتها إلى أن تكون واحدة 
من كبرى الشركات في الكويت 

واملنطقة.
وأكد بقوله »تدرك زين متاما 

SLS AMG المحري يفوز بمرسيدس كوبيه فئة
في سحب حملة بطاقات »الوطني«

فاز عميل بنك الكويت الوطني 
فارس أحم���د عبداهلل احملري 
بسيارة املرسيدس كوبيه فئة 
SLS AMG موديل2011 الفاخرة، 
في السحب الثالث واألخير من 
حملة بطاقات الوطني في مقر 
الرئيس���ي. وقد منحت  البنك 
هذه احلملة، التي انطلقت في 
األول م���ن يونيو واس���تمرت 
حت���ى 14 س���بتمبر اجلاري، 
حاملي بطاقات الوطني فرصا 
لدخول سحوبات للفوز بإحدى 
3 س���يارات مرسيدس فاخرة، 
أيا من  مبج���رد اس���تخدامهم 
بطاقات الوطني خارج الكويت 

أو داخلها.  وبهذه املناسبة، قال نائب مدير عام 
مجموعة اخلدمات املصرفية الشخصية في بنك 
الكويت الوطني عبداهلل النجران التويجري »ان 
بنك الكويت الوطني باعتباره مؤسسة مصرفية 
رائدة يسعى دائما إلى جتاوز توقعات العمالء 
ويحرص على ابتكار أرق���ى وأفضل اخلدمات 
واملنتجات املصرفية املترافقة بعروض مجزية 
ومزايا عديدة، والس���يما في مج���ال البطاقات 
التي يتصدر الوطني س���وقها على املستويني 

احمللي واإلقليمي باعتب���اره أحد أهم مصدري 
البطاقات«.

م���ن جهته، أعرب الفائ���ز فارس احملري عن 
سعادته البالغة بفوزه بهذه اجلائزة القيمة، قائال 
»أش���كر بنك الكويت الوطني على هذه السيارة 
الفخمة. وقد عودنا الوطني على عروضه املميزة 
وخدماته الرائدة والراقية، وقد أثبت مجددا من 
خالل هذه احلملة ريادته املصرفية في الس���وق 

احمللي«.

فريق غريت أرموند ستريت الطبي يباشر 
مهامه في مستشفى البنك الوطني لألطفال

باش��ر الفري��ق الطبي 
الزائر من مستشفى غريت 
أرموند ستريت البريطاني 
لن��دن ف��ي   لالطف��ال 
 Great Ormond Street Hospital(
اطب��اء  ويض��م   ،(GOSH
متخصصني  بريطاني��ني 
الدم  في مج��ال أم��راض 
وجراح��ة  والس��رطان 
العمل  لالطفال،  االعصاب 
في مستشفى بنك الكويت 
اطار  في  لالطفال  الوطني 
برنامج أطلقه البنك الوطني 

لعالج االطفال الذين يعانون من أمراض الدم والسرطان. 
وس��يقدم الفريق خدمات��ه الطبية على مدى ثالث س��نوات 
باالضاف��ة الى تدريب فري��ق طبي كويتي لع��الج امراض الدم 
والس��رطان، ويرمي برنام��ج البنك الوطني ال��ى توفير العالج 
والرعاية الصحي��ة لالطفال الذين يعانون من أمراض اللوكيميا، 
بالتع��اون ب��ني وزارة الصحة، ويه��دف البرنامج ال��ى تطوير 
اخلدم��ات الطبية في مستش��فى البن��ك الوطن��ي لالطفال في 
منطقة الصباح الطبية، وس��يتولى البن��ك الوطني تغطية رواتب 
االخصائيني البريطانيني املش��اركني في ه��ذا البرنامج بالكامل 
على نفقته اخلاصة انطالقا من حرصه على املساهمة في توفير 

العالج لالطفال الذمي يعانون من أمراض الدم والسرطان.
وأكد رئيس مجموعة املوارد البش��رية عم��اد العبالني لدى 
بن��ك الكويت الوطني أن بنك الكويت الوطني أولى منذ انطالقته 
قبل قرابة س��تة عقود أهمي��ة قصوى ملس��ؤوليته االجتماعية 
ودوره في خدمة املجتمع، موليا اهتماما خاصا بالقطاع الصحي 
وحرص��ا على توفير جميع س��بل الدعم للهيئات واملؤسس��ات 
العامة املعنية بالش��أن الصحي، ومن هنا جاءت مبادرته الريادية 
على مس��توى القطاع اخلاص برمته قبل سنوات عديدة بإنشاء 
مستشفى البنك الوطني التخصصي لالطفال في منطقة الصباح 
الطبي��ة، وأكد أن »الوطني« حريص عل��ى توظيف جل امكانياته 
في س��بيل توفير العالج لالطفال الذين يعانون من أمراض الدم 
ورسم البس��مة على ش��فاههم وبث االمل في نفوسهم، جاعال 

هدفه االسمى مساندتهم وعالجهم.
ويش��كل مستش��فى البنك الوطني لالطف��ال العالمة االبرز 
ملس��اهمات بنك الكويت الوطني ومبادراته اخلاصة بدعم القطاع 

الصحي في البالد.
ويض��م املس�تش��فى أقس��اما متخصصة لع��الج أمراض 
الس��رطان والدم وع��الج االعصاب واالمراض النفس��ية وطب 
االطف��ال عام��ة، باالضافة الى غرفة عملي��ات وقاعة محاضرات 

حديثة، فضال عن اخلدمات الضرورية االخرى.

عماد العبالني

الفائز فارس احملري يتسلم مفتاح السيارة املرسيدس من عبداهلل التويجري


