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بالتعاون مع »الصحة« كأحد مشاريع املسؤولية االجتماعية

»الكويتية« تدشن اجلناح الـ 14 في مستشفى اجلهراء

تعزيزا للتعاون فيما بني مؤسسات الدولة 
وإميانا منها بأهمية القطاع الصحي وما ميثله 
مــن رافد أساســي في تنميــة املجتمع، قامت 
شركة اخلطوط اجلوية الكويتية بإعادة تأهيل 
وجتهيز اجلناح رقم ١4 مبستشــفى اجلهراء، 
كأحد مشاريع املسؤولية االجتماعية للخطوط 
اجلوية الكويتية بحضور وكيل وزارة الصحة 
املســاعد للجودة والتطوير د.محمد اخلشتي 
والرئيس التنفيذي باخلطوط اجلوية الكويتية 
عبداهلل الشرهان ومدير منطقة اجلهراء الصحية 
د.أحمد احلسيني ورئيس مستشفى اجلهراء 
د.علي املطيري وكبار املسؤولني من اجلهتني. 
وقال الرئيس التنفيذي للخطوط اجلوية 
الكويتيــة عبــداهلل الشــرهان إن مــا تقدمــه 
الكويتيــة اليوم من خدمات للمجتمع ســواء 
على املستوى الفردي أو املؤسسي ما هو إال من 
واقع مسؤوليتها االجتماعية اجتاه املجتمع، 
كونهــا الناقل الوطنــي للكويت وأنها جزء ال 

يتجزأ من النسيج االجتماعي.
وأضاف الشرهان أن الكويتية ساهمت في 

تطوير الرعاية الصحية احلديثة التي تتطلب 
العمــل واجلهد اجلاد واحلــرص على تطبيق 
معايير اجلودة مبا يحقق للمرضى افضل سبل 
العــاج والراحة. وأن هــذا املنهج يحتاج الى 
ممارسة طبية جماعية لتقدمي أفضل النتائج 
للمرضى وأن مساهمة الكويتية في هذا املشروع 

رد جميل لهذا الوطن والشعب الكويتي.
وختم الشــرهان بأن الكويتية تهتم مبثل 
هذه املشاريع التي تدعم مختلف القطاعات مبا 
يعــود بالفائدة على املجتمع الكويتي. بدوره 
تقدم وكيــل وزارة الصحة املســاعد للجودة 
والتطوير د.محمد اخلشتي بالشكر للكويتية 
ملساهمتها في دعم وتأهيل جناح رقم ١4 الذي 
اوضح أن اإلجناز في مستشفى اجلهراء اجلديد 

تفوق الـ %9٠.
وجديــر بالذكر أن اجلناح رقم ١4 يحتوي 
على 9 غرف خاصة و5 غرف عمومية، كما أنه 
زاد من الطاقة االستيعابية من املستشفى بنحو 
٢٨ سريرا، ويشــرف على اجلناح طاقم طبي 
مكون من 6 أطباء من مختلف التخصصات.

جولة على مرافق اجلناح

قص شريط افتتاح اجلناح 14 في مستشفى اجلهراء

غبقة التميمي 
في »السالم« الثالثاء 

»زاك سلوشنز ألنظمة الكمبيوتر« حتتفل 
مبوظفيها الفائزين بالعمرة السنوية لـ 2018

يتشــرف ديوان ســعد التميمــي بدعوتكم الــى الغبقة 
الرمضانية والتي يقيمها الديوان مساء يوم الثاثاء املوافق 
٢٢ اجلــاري بعــد صــاة التراويح، وذلك في ديوان ســعد 

التميمي الكائن في منطقة السام.

احتفلت شركة زاك سلوشنز 
ألنظمــة الكمبيوتــر مبوظفي 
الفائزيــن بالعمــرة  الشــركة 
السنوية للعام ٢٠١٨ م -١439هـ 
والتي اعتادت عليها الشركة كل 
عام مبشاركة اكثر من 3٠ فائزا 
من املوظفني بالقرعة السنوية 
املقامة في شركة زاك سلوشنز 

من جميع إدارات الشركة.
وصرح نائب رئيس مجلس 
االدارة م.أشرف فتحي أبواخلير 
والــذي تكفــل بهــذه الرحلــة 
السنوية الطيبة، بأنه وحرصا 
من إدارة الشركة العليا الدائم 
واملستمر في العناية واالهتمام 
بأبنائها الكرام وحتفيزهم في 
جميــع احملافــل واملناســبات 
املختلفــة والتــي تأتــي دوما 
بثمارها بالبذل والعطاء من قبل 

موظفي شركة زاك سلوشنز.
وتهدف الشــركة دائما الى 
بــاإلدارات  تقــارب املوظفــني 
واملشاريع بعضهم البعض سواء 

على صعيد املسابقات الدورية 
أو االحتفاليــات وحلثهم على 

روح الفريق الواحد.
وأفاد م.أشــرف فتحي بأن 
أحــب لقــاء يجمعــه مبوظفي 
الشركة والذي يعتبرهم شركاء 
جناح وليسوا موظفني هو لقاء 
تكــرمي الفائزيــن منهم بعمرة 
رمضان التي متنحها الشــركة 
ملوظفيها سنويا، والتي تعود 
على موظفي الشركة برفع الروح 
املعنوية واإلميانية لدى املوظف 
وزيادة الدافع لدى املوظف للبذل 
والعطاء وزيادة روابط الوالء 
واحلب بني املوظف والشــركة 
وهذه ليست املرة األولي التي 
تقوم بها شركة زاك سلوشنز 
بتقــدمي رحلة العمرة املجانية 
للموظفني فمنذ ٢٠٠5 والشركة 
تقوم بتقدمي هذه الرحلة املجانية 
ناهيك عن الدورات الرمضانية 
في كرة القدم والتي تقدم فيها 
جوائز تشجيعية للفرق الفائزة 

وعليه تبقى املنافسة بني شركة 
زاك سلوشــنز وموظفيها في 
الامحــدود والــوالء  العطــاء 

املنقطع النظير.

سعد التميمي

م.أشرف فتحي

لقطة تذكارية للفائزين بالعمرة

هدايا مميزة وأساسية لغرف الرضع تفيد اآلباء الجدد حسب احتياجاتهم

»بوتري بارن كيدز« تطلق خدمة هدايا املواليد اجلدد

لن تكــون مهمــة اختيار 
الهدايا املناسبة للمواليد اجلدد 
عما صعبا بعــد اليوم، فقد 
أطلقــت محات بوتري بارن 
كيــدز خدمــة هدايــا املواليد 
اجلــدد الرائعة فــي الكويت، 
التــي ســتوفر عنــاء البحث 
عــن الهديــة املثاليــة، حيث 
بإمــكان اآلبــاء اجلــدد إعداد 
قائمــة مبســتلزمات األطفال 
التــي يفضلــون احلصــول 
عليها كهدية، ومشاركتها مع 
أفراد العائلة واألصدقاء كباقة 

الستقبال املولود اجلديد.
وتتوافر لدى بوتري بارن 
كيدز تشكيلة مذهلة من األثاث 
العالي اجلودة املائم للرضع 
واملصنوع من مواد عضوية 

وآمنة، وجلعــل الهدايا أكثر 
متيزا، فإنه بإمكان اآلباء إضافة 
اســم املولــود علــى الهدايا، 
باإلضافــة إلى تقدمي خدمات 
الديكور املجانية املقدمة من 

فريق بوتري بارن كيدز.

كما تقــدم محات بوتري 
بارن كيــدز قائمة باملنتجات 
بعنايــة  املنتقــاة  املميــزة 
وخيــارات متعــددة لغــرف 
املواليــد اجلــدد وملحقاتهــا 
كاألســرة بتصاميــم وألوان 

وأحجام متعددة، والفرشات 
العضوية، ومناشف األطفال 
الناعمــة، وأجهــزة مراقبــة 
الرضع، وكيــس احلفاضات 
مع عــدة جيوب والكراســي 

الهزازة للرضع.

تفضلوا بزيــارة محات 
بوتري بارن كيدز اليوم إلعداد 
قائمة بالهدايا املفضلة لديكم 
من مســتلزمات الرضع، كما 
ميكنكم زيارة متجر العامة 

في األڤنيوز.

إشهار إسالم أكثر من 3200 مهتدٍ ومهتدية من شتى الجنسيات

دار النوري للتعريف باإلسالم احتفت 
مبرور 5 سنوات على تأسيسها

النــوري  احتفلــت دار 
للتعريف باإلســام مبرور 
علــى  ســنوات  خمــس 
التأســيس، وشــارك فــي 
فعاليات احلفل العم نوري 
النوري املتبرع بالدار ولفيف 
من رجاالت العمل اخليري 

والدعوي.
وأشاد ممثل وزير األوقاف 
والشــؤون اإلســامية بدر 
العتيبــي خــال رعايتــه 
احلفل بدور جلنة التعريف 
باإلسام ومنهجها الوسطي 
املعتــدل وحرصها الشــديد 
على رعاية وتعليم املهتدين 
اجلدد وتثقيفهم وتوعيتهم، 
وغرس حب رسالة اإلسام 
في نفوسهم، مثمنا اجلهود 
املباركــة التــي قامــت بهــا 
حملة »ارحم ترحم« والتي 
حتث على األخاق احلسنة 
ومعاملة اآلخريــن معاملة 
راقيــة تعكــس قيــم ديننا 

احلنيف.
بــدوره، قــال مديــر دار 
النوري للتعريف باإلسام 
د. ســالم احلسيني: نحتفل 
مبرور خمس ســنوات على 
مياد دار النوري للتعريف 
اهلل  وبفضــل  باإلســام 
اجنازات الدار كبيرة ومتعددة 

منها إشــهار إسام أكثر من 
3٢٠٠ مهتد ومهتدية من شتى 
اجلنسيات واللغات واألديان 
من ضيوف الكويت، وتقوم 
الدار بجهود حثيثة لرعايتهم 
وتثقيفهــم  وتعليمهــم 

وتوعيتهم.
وتابع: كمــا أقامت الدار 
والئم إفطــار الصائم وهذا 
املشــروع ميتاز عندنا بأنه 
»إفطــار ودعــوة« ونرحب 
الكويــت  بكافــة ضيــوف 

مســلمني وغيرهم، وجنعل 
الوالئم فرصة طيبة لتعريف 
غيــر املســلمني باإلســام، 
وكذلك سيرت رحات العمرة 
للمهتديــن اجلــدد بجانــب 
استضافة العلماء والشيوخ 
وتنظيم اللقــاءات الثقافية 
والتعليميــة.  والتربويــة 
وعندنــا في موســم اخلير 
شهر رمضان املبارك تزداد 
حاالت إشهار اإلسام ويقبل 
الكثير من غير املسلمني على 

اإلسام ولدينا خطة واضحة 
ونسعى بكل قوة الى تنفيذها 
من خال الزيارات امليدانية 
وتوزيع احلقائب وغيرها من 
الفعاليات واألنشطة األخرى.

وفيما يخص حملة ارحم 
ترحم بني د.احلسيني أن الدار 
قامت بتنفيذ النسخة الرابعة 
من احلملة والتي تهدف من 
خالهــا إلى حســن معاملة 
الكويت واإلحسان  ضيوف 
إليهم وتعريفهم باإلســام، 

وذلك من خال زيارة ملدارس 
التربية وتقدمي احملاضرات 
للطاب، بجانب التعاون مع 
وزارة األوقاف وحتديد خطبة 
موحدة تركز على فضل العمل 
اإلنساني والدعوي، وتنظيم 
للمهتديــن  رحلــة عمــرة 
الوافدة،  اجلدد واجلاليــات 
وإقامــة ماراثــون رياضــي 
كبير، وتنظيــم العديد من 
الزيارات امليدانية للشريحة 

املستهدفة.

جانب من احلضور في صورة جماعية 

يعرض على شاشة تلفزيون الكويت وYouTube خالل الشهر الكريم

»زين« الراعي الرئيسي لبرنامج »فسيروا«
أعلنــت زيــن الشــركة 
الرائدة في تقــدمي خدمات 
املتنقلــة فــي  االتصــاالت 
رعايتهــا  عــن  الكويــت 
الرئيســية للموسم الثاني 
الثقافــي  البرنامــج  مــن 
»فسيروا« الذي يقدمه إمام 
املسجد الكبير الشيخ فهد 
الكندري، والذي يعرض على 
شاشــة تلفزيــون الكويت 
وموقع التواصل االجتماعي 
YouTube خال شهر رمضان 

املبارك. 
الشــركة فــي  وذكــرت 
بيان صحافــي أن رعايتها 
لهــذا البرنامــج أتــت مــن 
منطلق حرصها على تنوع 
محتوى حملتها الرمضانية 
»زيــن الشــهور« ليشــمل 
البرامج والفقرات الثقافية 
والترويحية، باإلضافة إلى 
حرصهــا على دعــم جهود 
وأفــكار الشــباب الكويتي 
في شــتى املجــاالت ومنها 
املجاالت الثقافية التي تنشر 
العلم بطرق مبتكرة ومحببة 

للجمهور. 
وبينت »زين« أن املوسم 
الثاني من برنامج »فسيروا« 
مــن تقــدمي إمــام املســجد 
الكبير الشيخ فهد الكندري 

علــى شاشــة  ويعــرض 
الكويــت وعلى  تلفزيــون 
موقع التواصل االجتماعي 

YouTube، حيث يتناول فيه 
الشيخ فهد الكندري العديد 
مــن املواضيع حول عظمة 

وإعجاز اخلالق في األرض 
واملخلوقات بطريقة إبداعية 
وواقعيــة، وذلك من خال 
تبسيط الكثير من املفاهيم 
العلمية املعقدة وشــرحها 
بطريقــة حديثــة وســهلة 
تتميــز بكونهــا قريبة من 
قلوب املشــاهدين وخاصة 

الشباب منهم. 
وأكدت الشركة أن دعمها 
ملثل هــذه األفكار اإلبداعية 
جــاء من منطلــق حرصها 
على إبراز املبادرات الشبابية 
التي تتفوق في التفرد عن 
غيرهــا مــن خــال العمل 
اجلاد واإلجناز، خاصة أن 
البرنامج يهدف إلى التعريف 
بعظمة اخلالق من منظور 
علمي وروحاني مما يحقق 
الفائدة خال الشهر الكرمي. 
وأكدت زين أنها ستواصل 
اهتمامهــا باألعمــال التــي 
تقدمهــا األيــادي الكويتية 
الفئــات  وخصوصــا مــن 
العمرية الشابة، وذلك رغبة 
منها فــي تبني طموحاتهم 
ولنقل صورة حضارية عن 
املجتمع الكويتــي، فهدفها 
كان واليزال تسليط الضوء 
وإبراز األعمال الوطنية في 

جميع املجاالت.


