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نواف ناجيا

ناجيا: العطاء هو 
رسالة الدولي 

السامية وسمته 
الفارقة

تنظيم ندوات دينية 
للموظفني وتوزيع 

قسائم شرائية 
لكسوة العيد على 

األسر املتعففة

برنامج حافل بالفعاليات الدينية واالجتماعية والرياضية خالل الشهر الفضيل

»الدولي« يختتم حملته الرمضانية »قصتنا_أنتم_أبطالها«

مع حفل تكرمي للفائزين، أقيم 
برعاية وحضور رئيس مجلس 
اإلدارة، الشيخ محمد اجلراح، 
التنفيــذي بالوكالة  والرئيس 
ونائب الرئيس التنفيذي، محمد 

سعيد السقا.

برامج ثقافية وتوعوية
هــذا باإلضافة إلــى تنظيم 
ندوات دينية للموظفني ألقاها 
كل مــن رئيس هيئــة الفتوى 
والرقابة الشــرعية في البنك، 
فضيلة الشــيخ د.خالد مذكور 
املذكور، ونائــب رئيس هيئة 
الشــرعية،  الفتــوى والرقابة 
سماحة الســيد مصطفى سيد 
الزلزلة، وذلك في إطار سلسلة 
الثقافيــة والتوعوية  البرامج 
التي اعتــاد أن ينظمها الدولي 
ملوظفيه فــي مختلف اإلدارات 

ضمن برنامجه الرمضاني.
ومع حلــول األيام األخيرة 
من الشهر الفضيل واستعدادا 
الســتقبال عيد الفطر املبارك، 
برنامجــه  الدولــي  اختتــم 
الرمضانــي بتوزيــع قســائم 
شرائية لكســوة العيد لألسر 
املتعففة داخل الكويت، بهدف 
مشاركة فرحة العيد مع االسر 
املتعففة وإضافة روح البهجة 

إلى قلوبهم.

أواصر العطاء
واختتــم ناجيــا تصريحه 
مؤكــدا علــى أنــه انطالقا من 
مسؤولية البنك الدينية مبنح 
أولويــة خاصــة للفعاليــات 
الرمضانية الهادفة خالل الشهر 
الفضيــل، يحــرص »الدولي« 
على إطالق حملته الرمضانية 
الســنوية احلافلة باألنشــطة 
الرمضانية بهدف  والفعاليات 
تعزيز أواصر احملبة والعطاء 
في املجتمع، مبا يتناســب مع 
مكانــة وخصوصيــة ومتيــز 
وفضائل الشــهر الكرمي، ومبا 
يواكب رؤية البنك ورســالته 
ويؤكد علــى التقيــد بالتزامه 
التي  مبسؤولياته االجتماعية 

أضحت مثال يحتذى به.

وجبات إفطار الصائم طيلة شهر 
رمضان الفضيل.

أنشطة شبابية ورياضية
كمــا واصــل البنــك دعمه 
لألنشطة الشبابية والرياضية 
الرمضانية، حيث قام باملشاركة 
بالعديد من البرامج واألنشطة 
الرياضية الســنوية، مثل دعم 
ورعاية دورة املرحوم جاســم 
القطــان،  ودورة  الشــرهان 
واملشــاركة في دورة املرحوم 
الروضــان  عبــداهلل مشــاري 
الرمضانية لكرة قدم الصاالت 
املغلقــة، مــع وصــول فريقه 
إلى الــدور النصف نهائي. كما 
أقــام الدولي فعاليــات دورته 
الرمضانية لكرة القدم الداخلية 

للموظفني.
وضمــن إطــار اســتمرار 
التزامــه نحــو تعزيــز القيــم 
اإلســالمية بني جميع شــرائح 
املجتمع، أقام الدولي مسابقته 
القرآنية الرمضانية السنوية، 
التي نظمها ملوظفيه وأبنائهم 
وأبناء عمالئه، وقد مت تقسيم 
املسابقة إلى 5 شرائح بحسب 
الفئة العمرية للمشاركني، وهم 
4 شــرائح لألبنــاء وفق اآلتي 
من ٧ إلى 9 سنوات، ١0 إلى ١2 
ســنة، ١3 إلى ١4 سنة، و١5 إلى 
١٧ سنة. وقد اختتمت املسابقة 

فحســب، بل يصل إلى رغبته 
الصادقــة بخدمة كل شــرائح 
املجتمع. مشددا على أن العطاء 
يبقى هو رسالة الدولي السامية، 
علمــا بأن احلملــة الرمضانية 
هــذا العــام جــاءت تزامنا مع 
احتفاالت البنك مبناسبة مرور 
عشر سنوات على حتوله إلى 
مصرف إسالمي شامل يسعى 
لترســيخ التجربــة املصرفية 
اإلسالمية في البالد ويحرص 
على لعــب دور معطاء وفعال 

في مجتمعه احمللي.

جدول متنوع
العــادة،  جــرت  وكمــا 
حرص الدولــي هذا العام على 
تنظيم مجموعة من األنشــطة 
والفعاليات خالل الشهر الفضيل 
وفــق جدول متنوع موجه إلى 
عمالئه وموظفيه وكل شرائح 
املجتمــع، وقــد شــهدت حملة 
الدولي الرمضانية تكثيف البنك 
لألنشطة املجتمعية التقليدية 
واملبــادرات اإلنســانية، التــي 
تعكــس متســكه بــإرث البالد 
الشــعبي، كتوزيع  وموروثها 
»القرقيعــان« وتنظيم الغبقة 
الرمضانية السنوية ملوظفيه، 
إلــى تنظيم زيارات  باإلضافة 
إلــى دار رعاية املســنني ودار 
رعاية األيتــام التابعة لوزارة 
الشــؤون االجتماعية والعمل 
ملشاركة املسنني واألطفال فرحة 
الشهر الفضيل وإضفاء البهجة 

والسرور إلى قلوبهم.
وفي مطلع الشهر الفضيل، 
قــام الدولــي بإطــالق مبادرة 
الرمضانية، والتي  »املاچلــة« 
تضمنــت حتضيــر صناديــق 
املؤونة الغذائية ملساعدة األسر 
املتعففة ومن ثم توزيعها خالل 
شهر رمضان، علما أن مجموعة 
من املتطوعني من موظفي البنك 
ســاهموا في دعم هذه املبادرة 
اإلنســانية من خالل املساعدة 
فــي تعبئة وتوزيــع صناديق 
املؤونــة، وجريــا علــى عادته 
مــن كل عام خالل أيام الشــهر 
الفضيل، قام »الدولي« بتقدمي 

وبدوره، أشــاد مدير وحدة 
االتصال املؤسســي في البنك، 
نواف ناجيا، باملبادرات املتنوعة 
التي تضمنهــا برنامج الدولي 
خالل شهر رمضان املبارك، مما 
عكــس ما يتمتع بــه من حس 
العطــاء ودوره الفعال الذي ال 
يقتصر علــى مهامه املصرفية 

األنشــطة والفعاليات الدينية 
والرياضيــة  واالجتماعيــة 
اســتمرت طيلة شهر رمضان، 
وذلك جتســيدا لــدور الدولي 
كمؤسســة اقتصاديــة وطنية 
وإســالمية ملتزمــة بواجبهــا 
االجتماعــي واإلنســاني جتاه 

املجتمع.

مع انتهاء الشــهر الفضيل، 
اختتــم بنــك الكويــت الدولي 
حملتــه الرمضانية لهذا العام 
والذي كان قد اطلقها مطلع شهر 
رمضــان املبارك حتت شــعار 

»قصتنا_أنتم_أبطالها«.
هــذا، وتضمنــت احلملــة 
برنامجا متنوعا ومتكامال من 

د.خالد املذكور يحاضر عن فضائل العبادة في رمضان

فريق من موظفي »الدولي« يشارك في تنظيم موائد افطار صائم 

مصطفى الزلزلة يقدم محاضرة رمضانية للموظفني

متطوعون من موظفي »الدولي« يقومون بتعبئة صناديق املؤونة »املاچلة« تكرمي أحد الفائزين مبسابقة »الدولي« الرمضانية حلفظ القرآن الكرمي وجتويده


