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حفل قرقيعان أطفال نادي األمل
نّظمــت زين حفل القرقيعان الســنوي لألطفال 
من مرضى السرطان وعائالتهم بالتعاون مع نادي 
األمل فــي صالة لولوة القطامي باجلمعية الثقافية 
االجتماعيــة النســائية مبنطقــة اخلالديــة، وذلك 
بحضور فريق كبير من متطوعي الشركة وأعضاء 
اجلمعية الثقافية النســائية وعائالت األطفال، إلى 
جانب حضور ضيوف احلفل الفنان الشــاب حمود 
اخلضر والفنان شعبان عباس، حيث تضّمن احلفل 
العديد من الفقرات الترفيهية والتفاعلية التي أدخلت 
البهجة على قلوب األطفال وعائالتهم، باإلضافة إلى 
توزيع الهدايا واأللعاب والقرقيعان املقدم من الشركة 
لرسم االبتسامة على وجوههم كمساهمة وجدانية 

منها ملا يتحلون به من األمل رغم املرض.

ُمستلزمات اُملصّلني في العشر األواخر
قامــت «زين» مبشــاركة املُصلني فــي مجموعة 
من كبرى مســاجد الكويت األجواء الروحانية في 
العشر األواخر من شهر رمضان املبارك، وذلك من 
خالل املســاهمة في تســهيل احتياجاتهم وتوفير 
مســتلزماتهم، حيث حرصت الشــركة على توفير 
الراحة للمصلني في مختلف املساجد وعلى رأسها 
مســجد جابر العلي في منطقة الشهداء، وذلك من 
خالل توزيع املستلزمات األساسية لرواد املساجد 
خالل صالة القيام املتمثلة في كراسي الصالة لغير 
القادرين على الســجود من كبار الســن وغيرهم، 
باإلضافة لتوفير املرطبات والوجبات اخلفيفة كرغبة 
من الشركة لتوفير سبل الراحة على املصلني وتلطيف 

أجواء الصيف احلارة عليهم أثناء صالة القيام.

تقدمي «ريوق العيد» 
شــاركت «زيــن» فرحة عيد الفطر الســعيد مع 
احملتاجــني من العمــال وغيرهم، وذلــك من خالل 
توزيع الوجبات الغذائية «ريوق العيد» عليهم ضمن 
شراكتها االستراتيجية مع البنك الكويتي للطعام، 
حيث قامت بتقدمي ٢٠٠٠ وجبة غذائية بعد االنتهاء 
من صالة العيد في مجموعة من كبرى املساجد في 
الكويت، والتي اســتفاد منها احملتاجني من العمال 
واألفراد واألسر املتعففة، وذلك حتت إشراف البنك 
الكويتي للطعام الذي حرص على جودة الوجبات 
املُقّدمة وتوزيعها بالعدد الكافي على من هم بأمس 

احلاجة إليها.

رعاية دورة الروضان لكرة القدم
قبل قدوم الشــهر الكــرمي، أعلنت «زين» عن 
رعايتها املاسية للنسخة الـ ٣٨ من دورة املرحوم 
عبداهللا مشاري الروضان الرمضانية لكرة القدم 
للســنة الثانية على التوالــي، والتي أتت حتت 
رعاية سامية من صاحب السمو أمير البالد الشيخ 

صباح األحمد. 
وأبرزت «زين» من خالل رعايتها لهذه الدورة 
حرصها على دعم الشــباب والرياضة الكويتية، 
والتي ُتعد من أولوياتها االستراتيجية في تنفيذ 
خططها لبرامج االستدامة واملسؤولية االجتماعية، 
باإلضافة لكون دورة املرحوم عبداهللا مشــاري 
الروضان احلدث الرياضي والشبابي األبرز على 
مستوى الكويت بل واملنطقة خالل شهر رمضان 
املبارك من كل عام، حيث يترقب اجلمهور الكويتي 
في شــهر رمضان مــن كل عــام دورة الروضان 
بشغف كبير نظراً ملا تشهده من مستويات عالية 
من االحترافية للفرق املشــاركة، والستضافتها 
مشــاهير كرة القدم العربية والعاملية، باإلضافة 
إلى سلســلة مــن املباريات االســتعراضية التي 
تشــهد مشــاركة عدد كبير مــن املواهب احمللية 
جنبــًا إلى جنب مع أبرز جنوم كــرة القدم على 

املستوى العاملي.
وتواجدت زين في الدورة بشكل يومي من خالل 
التفاعل احلي واملباشــر مع اجلماهير احلاضرة 
ملشــاهدة املباريات، وقّدمت مســابقات تفاعلية 
وأنشطة رياضية متنوعة، والتي تضّمنت لعبة 
جديدة كّليًا، هذا باإلضافة إلى فعاليات اجتماعية 
وتراثية عديدة أهمها فعالية القرقيعان، إلى جانب 
املسابقات اليومية على حسابات «زين» في مواقع 
التواصل االجتماعي، وتقدمي اجلوائز القّيمة على 

اجلماهير.

«زين» تختتم حملتها الرمضانية السنوية برصيد حافل من املبادرات االجتماعية

حملة «زين الشهور» حملت معها رسالة التقارب والتراحم ونشر السالم في الشهر الفضيل
مــع جمعية الشــيخ عبداهللا 
النوري اخليرية، ومت توجيهه 
لصالح بناء مجموعة من اآلبار 
االرتوازية في بعض املناطق 
النائية فــي دولتي الصومال 
وقيرغيزستان، وذلك بهدف 
توفير ميــاه نظيفة صاحلة 
للشــرب، لتحســني مستوى 
معيشــة اآلالف مــن األســر 
التــي تعاني وتواجه مشــقة 

في احلصول على املاء.
وبّينت زين أنها ســتقوم 
هذا العام أيضا بالتبرع مببلغ 
٥٠٠ فلــس (نصــف دينــار) 
مقابل كل فاتورة مت ســدادها 
من قبل عمالئها خالل شــهر 
رمضان املبــارك عبر أي من 
قنــوات الدفــع اإللكترونيــة 
أو املباشــرة، والتي تشــمل 
موقعها اإللكتروني وتطبيقها 
على األجهزة الذكية وأجهزة 
الدفع اإللكترونية ونقاط البيع 
املباشــر وأفرعها الرئيســية 
املنتشــرة في جميــع أنحاء 
الكويــت، وســيكون التبرع 
لصالح إحدى اجلهات اخليرية 
داخــل الكويــت التــي تهدف 
إلــى دعم املشــاريع اخليرية 
في الدولة وتســعى لتحسني 
مستوى معيشــة العديد من 

األسر املتعففة في املجتمع.

الشراكة اإلنسانية مع حملة 
#ابشروا_بالخير

أقامــت «زيــن» شــراكة 
إنسانية مع حملة #ابشروا_
باخلير التي أطلقتها جمعية 
النجاة اخليرية بهدف تقدمي 
الدعم لألسر املتعففة والطلبة 
مــن غير القادريــن على دفع 
الدراســية داخــل  الرســوم 
الكويــت، والتي القت جناحًا 
كبيراً فاق جميع التوقعات من 
خالل جمع أكثر من ٤ ماليني 
دينار كويتي خالل ١٢ ساعة 
فقــط، حيــث قامت الشــركة 
بإرسال أكثر من مليون رسالة 
نصّية قصيرة SMS حتتوي 
علــى رابــط التبــرع لقاعدة 
عمالئها األكبر فــي الكويت، 
وذلك لتعريفهم على احلملة 
ودعوتهم للمشاركة فيها، هذا 
باإلضافة لنشرها في وسائل 
التواصل االجتماعي الرسمية 
للشــركة، والتــي ُيتابعها ما 
يفــوق الـــ ٦٧٠ ألــف ُمتابع، 
حيث حترص على تســخير 
إمكانياتها عن طريق استخدام 
قدراتهــا التكنولوجيــة التي 
متتلكها خلدمة أعمال اخلير.
وقامــت جمعيــة النجــاة 
حملــة  بإطــالق  اخليريــة 
#ابشــروا_باخلير فــي مــول 
٣٦٠ مــن خــالل تخصيــص 
شاشــة ضخمــة لعــرض بث 
مباشــر حلصيلــة التبرعات 
اإللكترونيــة، وقامت بدعوة 
اجلميع للمســاهمة والتبرع 
في احلملــة، والتــي انطلقت 
ملدة ١٢ ساعة، وبلغت حصيلة 
التبرعات أكثــر من ٤ ماليني 
دينار كويتي من أكثر من ٨٣ 
ألف ُمتبّرع، حيث مت تخصيص 
تكاليــف  لدفــع  التبرعــات 
مصروفات ١٥٠٠ أسرة متعففة 
داخل الكويت شهريًا وملدة عام 
كامل وكفالة ١٤٠٠ طالب علم من 
خالل دفع رسومهم الدراسية 

شهريًا وملدة عام كامل.

بالتعــاون مــع إدارة الرعاية 
االجتماعيــة، حيــث قامــت 
بتقدمي الهدايا واأللعاب لأليتام 
واملسنني وذوي االحتياجات 
اخلاصة، باإلضافة الى توزيع 
القرقيعان على اجلميع، وهي 
اللفتة التي عكســت األجواء 
التراثية الرمضانية اجلميلة 
رغبة منها إلضفاء ملسة وفاء 
لهذه الفئة العزيزة من املجتمع 
خصوصًا خالل الشهر املبارك.
أيضــا  «زيــن»  وقامــت 
مبشاركة األطفال املرضى في 
املستشفيات فرحة القرقيعان 
في شهر رمضان املبارك، وذلك 
من خالل توزيع أكياس احللوى 
واأللعاب والهدايا على األطفال 
املرضــى وذويهــم والهيئات 
التمريضية التي تعتني بهم 
فــي أكبر املستشــفيات التي 
حتتضن املرضى من األطفال 
في الكويت وهي مستشــفى 
زيــن واملستشــفى األميــري 
والرازي وابن سينا ومستشفى 

بنك الكويت الوطني. 

مبادرة «يا باغي الخير أقبل»
وأطلقــت زيــن مبادرتها 
اخليرية «يا باغي اخلير أقبل» 
التوالي،  الثانية على  للسنة 
والتــي ســتقوم مــن خاللها 
بالتبرع بـ ٥٠٠ فلس لصالح 
إحدى اجلهات اخليرية مقابل 
كل فاتورة مت ســدادها خالل 
شــهر رمضان املبارك، حيث 
قامت العــام املاضي بالتبّرع 
بأكثــر مــن ٤٥ ألــف دينــار 
باسم عمالئها لصالح جهود 
اإلغاثة واألعمال اإلنســانية، 
وذلك ضمن مبادرتها اخليرية 
«يا باغي اخليــر أقبل» التي 
أطلقتهــا في شــهر رمضان، 
حيث مت هذا التبرع بالتعاون 

إدارة أمــن املطار واجلوازات 
والتأشــيرات مبطار الكويت 
الدولي، حيث قام فريق زين 
بزيــارة اجلهــات األمنية في 
املطــار ملشــاركتهم األجــواء 
الرمضانية مــن خالل وجبة 
اإلفطــار التــي أقامتهــا على 
شرفهم، وذلك امتنانا وتقديرا 
جلهودهم التي يبذلونها أثناء 
موعد اإلفطــار خالل مواعيد 
مناوباتهم في األجواء الشاقة 
من شهر رمضان املبارك بعيدا 
عن أسرهم وعائالتهم، خاصة 
أنهم يسهرون على أمن وحماية 

الوطن على مدار الساعة. 
وشــاركت «زيــن» أيضــا 
موّظفيهــا في مركــز االتصال 
(١٠٧) مأدبة اإلفطار الرمضانية 
تقديــرا جلهودهــم وتفانيهم 
في العمل خالل شهر رمضان 
املبــارك وفــي فتــرة اإلفطار 
على وجــه اخلصوص، وذلك 
بحضــور الرئيــس التنفيذي 
واإلدارة  الروضــان  إميــان 
التنفيذية من مختلف قطاعات 
الشركة، والذين حرصوا على 
تقديــر تفاني موّظفــي مركز 
االتصال واجلهود التي يبذلونها 
علــى مــدار الســاعة وطــوال 
أيام األســبوع لتقــدمي أفضل 
مستويات خدمة العمالء ألكبر 

قاعدة مشتركني في الكويت.

زيارة دور الرعاية االجتماعية 
والمستشفيات

كعادتها في شهر رمضان 
املبارك، أقامت «زين» فعالية 
القرقيعــان فــي دور  حفــل 
الرعايــة االجتماعية التابعة 
لوزارة الشــؤون االجتماعية 
والعمل، وذلك ملشاركة األيتام 
واملسنني وذوي االحتياجات 
اخلاصة فرحة الشهر الفضيل 

مختلفة من محافظة اجلهراء، 
باإلضافة إلى تقدميها إلى بيت 
الزكاة وجمعية الهالل األحمر 
الكويتــي ليتم توزيعها على 

احملتاجني داخل الكويت.
وفور حلول الشهر الكرمي، 
أطلقت زين مبادرتها السنوية 
إلفطار الصائم، التي استمرت 
حتى اليوم األخير من شــهر 
رمضان املبارك، والتي قامت 
الشــركة من خاللها بتوزيع 
علــى  الغذائيــة  الوجبــات 
احملتاجني طوال الشهر الكرمي 
فــي كل من منطقتــي جليب 
الشيوخ وخيطان، حيث غطت 
زيــن املناطق األكثر اكتظاظًا 
بالسكان لتؤّمن وجبة اإلفطار 
اليوميــة فــي األماكــن التي 
تشــهد تواجداً سكانيًا كثيفًا 
العمال واألفراد واألســر  من 
املتعففة الذيــن يكونون في 
أمس احلاجة لوجبة اإلفطار 

بعد يوم العمل الشاق.

مشاركة مأدبة اإلفطار الرمضانية
كما قامت «زين» مبشاركة 
مأدبة اإلفطار الرمضانية مع 

الشــركة  اختتمت «زين» 
الرائــدة فــي تقــدمي خدمات 
فــي  املتنقلــة  االتصــاالت 
الكويــت حملتهــا الســنوية 
لشــهر رمضان املبارك حتت 
شعار «زين الشهور»، والتي 
حملت معها رســالة التقارب 
والتراحم ونشــر السالم في 
الشــهر الفضيــل، وذلــك من 
خالل مجموعة من املبادرات 
االجتماعية واإلنســانية في 
إطار التزامها املستمر لتقدمي 
للمجتمــع  مضافــة  قيمــة 

الكويتي.
وذكرت الشــركة في بيان 
صحافي أن حملتها الرمضانية 
الســنوية تأتي حتــت مظلة 
اســتراتيجيتها للمسؤولية 
االجتماعية واالستدامة، والتي 
ترتكز كل عام على مجموعة 
مــن القيم التــي حترص من 
خاللهــا علــى تقــدمي قيمــة 
مضافــة ملختلــف املجــاالت 
التي تهم كافة فئات املجتمع، 
ومنها املجــاالت االجتماعية 
واخليرية واإلنسانية والدينية 
والترويحيــة  والرياضيــة 

وغيرها.
أنهــا  «زيــن»  وبينــت 
قامــت مــن خــالل حملتهــا 
الرمضانية بتعزيز شراكاتها 
االســتراتيجية مــع مختلف 
اجلهات واملؤسســات الرائدة 
علــى مســتوى الكويــت من 
القطاعني العام واخلاص، وذلك 
لتحقيــق أهدافها املســتدامة 
اجتاه املجتمع، والتي تضّمنت 
شراكتها االستراتيجية مع بيت 
الزكاة، وجمعية الهالل األحمر 
الكويتــي، ووزارة الداخلية، 
ووزارة الشؤون االجتماعية 
والعمل، واملستشفيات التابعة 
الطبيــة،  ملنطقــة الصبــاح 
واجلمعية الثقافية االجتماعية 
النجاة  النســائية، وجمعية 
اخليريــة، والبنــك الكويتي 
للطعام، وغيرها من اجلهات 

الرائدة في الكويت. 

«ماچلة رمضان» وصاالت اإلفطار
كعادتها السنوية، دّشنت 
«زيــن» حملتهــا الرمضانية 
مع مبادرة «ماچلة رمضان»، 
التي قام فريقها التطوعي من 
خاللها بتوزيع املواد الغذائية 
التموينيــة األساســية على 
األسر املتعففة داخل الكويت 
قبل قدوم الشهر الكرمي، حيث 
قــام متطوعو زيــن بتجهيز 
صناديق «املاچلــة» في مقّر 
الشــركة الرئيســي ومن ثم 
توزيعــه علــى مجموعة من 
األســر احملتاجة فــي مناطق 

متطوعو زين مع إدارة مسجد جابر العلي

 إحدى صاالت «زين» إلفطار الصائم 

متطوعو «زين» يحتفلون بالقرقيعان مع أطفال نادي األمل

فريق «زين» مع األطفال في أحد املستشفيات

إميان الروضان تتوسط مرزوق الغامن والشيخ محمد العبداهللا خالل تكرمي «زين» في حفل ختام دورة الروضان

مسؤولو «زين» مع أفراد أمن املطار

«زين» تعزز 
شراكاتها 

االستراتيجية مع 
مختلف اجلهات 

واملؤسسات 
الرائدة على 

مستوى الكويت 
من القطاعني العام 

واخلاص

متطوعو «زين» أثناء توزيع ماچلة رمضان


