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»The Valuable 500« بدر اخلرافي: »زين« تنضم لقائمة
أعلنت مجموعة زين عن 
 The« انضمامهــا إلــى قائمة
Valuable 500«، وهي مبادرة 
دولية تسعى إلى إبراز قيمة 
األشخاص الذين يعانون من 
العجز، والعمل على احتواء 
ودمج أصحــاب االحتياجات 
اخلاصة إلى أولويات إدارات 
املؤسســات والشركات حول 
زيــن  وأوضحــت  العالــم. 
التي متلك وتدير ٨ شــبكات 
اتصاالت متطورة في أسواق 
الشرق األوسط وأفريقيا أن 
هذه املبادرة تهدف إلى توحيد 
جهــود 5٠٠ من قادة األعمال 
الشــركات  الذيــن ميثلــون 
العامليــة ليكونوا قــدوة في 
التغييــر االجتماعي  قيــادة 
من خالل تسليط الضوء على 
أصحاب االحتياجات اخلاصة، 
وإبراز كيــف ميثلون قطاعا 

مهما في املجتمع.
وذكرت املجموعة في بيان 
صحافي أنها أول شركة تنضم 
إلــى هــذه املبادرة فــي دول 
مجلس التعــاون إلى جانب 
٢٨5 شركة ومؤسسة عاملية 
Coca Cola Eu�  أخرى، منها :

 ropean Partners، Citi Group،
 Microsoft، Omnicom Group،
Virgin، Shell، وSKY علــى 
ســبيل املثال، وتؤسس هذه 
املبادرة التــي أطلقتها رائدة 
األعمال االجتماعية كارولني 
كاسي في االجتماع السنوي 
العاملي  للمنتدى االقتصادي 
في دافوس إلى حركة عاملية 
الشــركات  تســعى الحتواء 
ألصحاب االحتياجات اخلاصة 

في كافة أسواق العالم.
التنوع واالشتمال

وقال نائب رئيس مجلس 

النظــر واألفكار  في وجهات 
التي تساعد على دمج أصحاب 
االحتياجــات اخلاصة كقوة 
عاملة، وهو ما ســيؤدي في 
النهاية إلى نشــر ثقافة عمل 

أكثر إيجابية«.
وأوضــح اخلرافــي قائال 
The Val� )»كان اإلعالن عن 
uable 500( فــي االجتمــاع 
السنوي للمنتدى االقتصادي 
العاملــي في دافــوس حلظة 
تاريخية، حيث وضعت هذه 
املبادرة أصحاب االحتياجات 
اخلاصة على مسرح الفعاليات 
العاملية ألول مرة، فهناك أكثر 
من مليار شخص يعانون من 
شكل من أشكال العجز، هذا في 
الوقت الذي تشير فيه التقارير 
الدولية إلى أن حجم اإلنفاق 
لألشخاص الذي يعانون من 
أشكال العجز مع مجتمعات 

االحتياجات اخلاصة.
أول شركة

من ناحيتها، قالت كارولني 
 The Valuable( كيسي مؤسسة
500( »لقد وجدنا اســتجابة 
رائعة من شركات االتصاالت 
العاملية اجتاه هــذه املبادرة 
اإلنسانية، حيث بات العديد 
منها يضع مسألة دمج أصحاب 
االحتياجــات اخلاصــة على 
جدول أعمال مجالس إدارتها«.

وأضافت كيسي »يسعدنا 
أن تنضــم إلينــا مجموعــة 
زين كأول شركة في مجلس 
الرائــع أن  التعــاون، فمــن 
تنضــم إلينا واحدة من أكبر 
املؤسسات في قطاع االتصاالت 
في الشرق األوسط وأفريقيا، 
والتي أبدت تعهدات اجتاه دمج 
واحتواء أصحاب االحتياجات 

مجموعــة زيــن التزامها في 
التنوع واالشــتمال  مجاالت 
بتوفيــر إطار عمل إرشــادي 
االحتياجــات  ذوي  لدمــج 
اخلاصة، وضمهم إلى جميع 
أوجــه سياســات وثقافــة 

منظومة العمل.
 وتعمــل املجموعــة على 
زيادة عدد املوظفني من ذوي 
االحتياجــات اخلاصــة فــي 
جميع عملياتها، كما حترص 
على ضمــان أن تكون جميع 
برامج التدريب شاملة أصحاب 
االحتياجــات اخلاصــة، وأن 
تعمل التقنيات املساعدة على 
زيادة ضمان إمكانية الوصول 
إلى األماكــن واملواقع، وفتح 
املجــال للمزيد مــن أصحاب 
االحتياجات اخلاصة لالنضمام 

إلى قوة العمل.
وتكرس زين استراتيجيتها 

أصدقائهــم وعائالتهم يصل 
إلى نحو ٨ تريليونات دوالر 
ســنويا، وهي قــوة ال يجب 

جتاهلها«.
اجلديــر بالذكر أن العالم 
يشهد حاليا مستويات أفضل 
مــن الوعــي اجتــاه أصحاب 
االحتياجــات اخلاصة، حيث 
تشجع اتفاقية األمم املتحدة 
املعنية بحقوق األشــخاص 
الذين يعانون من عجز على 
عمليــات االحتــواء والدمج 
الكامــل في املجتمــع، ويأتي 
ذلــك بالتزامــن مــع تزايــد 
االهتمام بالتنمية الدولية في 
التعامل مع هذه احلقوق، هذا 
في الوقت الذي كشــفت فيه 
التقارير الدولية التي تناولت 
اقتصاديات اإلعاقة العاملية أن 
4% من الشــركات تركز على 
تقدمي عروض شاملة ألصحاب 

اخلاصة في العمل«.
وتابعت بقولهــا »أثبتت 
صناعة االتصــاالت أنها من 
القطاعات احليوية التي عززت 
من قدرة اجلميع على البقاء 
على اتصال دائم، خصوصا 
التي  خــالل فتــرة اإلغــالق 
شهدها العالم بسبب جائحة 
كوفيد�19، فمن الضروري أن 
تكون هــذه اخلدمات متاحة 
للجميع في ظل هذه الظروف 

الصعبة«.
اجلدير بالذكر أن مجموعة 
زين من املؤسسات التي تبنت 
مبــادرات موجهــة ألصحاب 
احتياجــات اخلاصــة، وذلك 
 WE ABLE من خــالل مبادرة
التي تستهدف دمج أصحاب 
االحتياجــات اخلاصــة كــي 
يصبحوا جزءا من قوة عملها 
بحلول العام ٢٠٢٢، وأظهرت 

الرقمية للعمل باستمرار على 
دعم املبــادرات املهتمة بدفع 
جهود التنمية الشاملة التي 
تؤدي إلــى النمو االجتماعي 
واالقتصــادي، مبا يتماشــى 
مع أهداف التنمية املستدامة 
لألمم املتحدة، التي حتث على 
عدم ترك أي أحد في اخللف، 
وبصفتها عضوا في مبادرة 
فــإن   ،)The Valuable 500(
مجموعة زيــن تبدي التزاما 
بتضمــني احتــواء أصحــاب 
االحتياجــات اخلاصــة على 
جدول أعمال مجلس اإلدارة، 
وتفعيــل قنــوات التواصــل 
ملشاركة التزاماتها مع مبادرة 
)The Valuable 5٠٠( داخليا 
وخارجيا، وتأكيد مشاركاتها 
في املعلومات وتبادل اخلبرات 
 The Valuable( مــع مجتمــع

.)500

املجموعة تشارك في املبادرة الدولية الحتواء أصحاب االحتياجات اخلاصة في املجتمعات االقتصادية

بدر ناصر اخلرافي

التنفيذي  اإلدارة والرئيــس 
في مجموعة زين بدر ناصر 
اخلرافــي »إن أولوياتنــا في 
مجاالت االستدامة تركز على 
أن تكــون لدينــا بيئة أعمال 
متتاز بالتنوع واالشــتمال، 
لذلك حرصنا على وضع هذا 
التوجــه على جــدول أعمال 
مجلــس اإلدارة، فمــن خالل 
مبادرتنا WE ABLE نستهدف 
دمــج أصحــاب االحتياجات 
اخلاصة في مجاالت أعمالنا، 
وتعزيز جهودنا في حتقيق 
املساواة الشاملة كي يصبحوا 
جــزءا من قوة العمل بحلول 

العام ٢٠٢٢«.
وأضاف قائال »نلتزم في 
مجموعة زين بتعزيز ثقافة 
االشتمال لدينا، ونتطلع إلى 
 The( التعــاون مــع مبــادرة
Valuable 5٠٠( حتى نتشارك 

»زيـن« أول شـركة فـي مجلـس التعـاون تنضـم للقائمـة العامليـة.. وتسـتهدف بيئـة أعمـال متتـاز بالتنـوع واالشـتمال

»الكويتية« تستأنف العمل بـ 30%.. وتستعد للتشغيل التجاري
استأنفت شركة اخلطوط 
اجلوية الكويتية العمل في 
جميع قطاعتها وفق النسبة 
التي حددها مجلس الوزراء 
للمرحلة الثانية للعودة إلى 
الطبيعية بنســبة  احليــاة 
ال تزيــد علــى 3٠% من عدد 
املوظفني، حيث قامت الشركة 
باتخــاذ كافــة االجــراءات 
االحترازيــة للموظفني مثل 
قيــاس درجة احلــرارة عند 
الدخــول وااللتــزام  بوابــة 
بارتداء الكمامات والقفازات 
اضافة إلــى وضع اللوحات 
االرشادية والتي حتث على 
ضــرورة االلتــزام بالتباعد 

اجلسدي بني املوظفني.
وفــي هــذا الصــدد، قــال 
مدير دائــرة العالقات العامة 
العنــزي :  فايــز  واإلعــالم 
»التزامــا بتعليمــات مجلس 
الوزراء والسلطات الصحية 
في البالد، استأنفت اخلطوط 
اجلوية الكويتيــة العمل في 
جميع قطاعاتها بنسبة %3٠ 
من املوظفــني، حيث حترص 

اجلوية الكويتية على احلفاظ 
على صحــة املوظفني جتنبا 
لإلصابــة بفيــروس كورونا 

املستجد كوفيد 19«.
وأضاف العنــزي : »ومع 
عــودة املوظفــني، تســتعد 
للعــودة  حاليــا  الشــركة 
التدريجية لتشغيل رحالتها 
التجارية بحسب االجراءات 
املطلوبة مــن االدارة العامة 
للطيــران املدنــي للبدء في 
االول مــن أغســطس املقبل 

جميــع اخلطوط التي كانت 
الشــركة تشــغل لها سابقا 
قبل مرحلة جائحة كورونا 
ولكــن ســيكون التشــغيل 
بشــكل تدريجي ومتصاعد 
يتوافق مع قوانني كل دولة 
وموافقاتها بحســب ما يرد 
للشــركة من موافقــات من 
احملطــات اخلارجية، وهذه 
املوافقات هي التي ســتحدد 
عــدد احملطــات والرحــالت 

ومواعيدها وااليام«.

بســعة تشــغيل تصــل إلى 
3٠%، كمــا أن »الكويتيــة« 
ســتكون من أولى الشركات 
التي ستقوم بالتعامل مع هذا 
القرار بكل ترحيب وستطبق 
خطتهــا التشــغيلية التــي 
اعدتها لهــذه املرحلة، حيث 
الدوائــر املعنية في  قامــت 
اخلطــوط اجلوية الكويتية 
بإعداد خطة تشغيلية إلعادة 
التشغيل بحيث تشمل اخلطة 
االســتعداد للتشــغيل على 

إلزام املوظفني بارتداء الكمامات والقفازاتقياس درجة احلرارة عند بوابة الدخول

الشركة على تنفيذ االرشادات 
التي  واالجراءات االحترازية 
أوصت بها السلطات الصحية 
متهيدا للعــودة تدريجيا إلى 
احليــاة الطبيعيــة في البالد 
واستكمال باقي املراحل وصوال 
إلى املرحلة اخلامسة، كما قامت 
الشــركة بتوفيــر الكمامــات 
والقفــازات واملــواد املعقمــة 
في كافة أنحاء مبنى الشركة 
التابعة  الرئيســي واملبانــي 
له، وذلك سعيا من اخلطوط 

»احلظر الكلي« يدفع االئتمان للركود..
والودائع تواصل »التكدس« بالبنوك

عالء مجيد

شــهد االئتمان املمنوح من البنوك الكويتية 
خالل شهر مايو املاضي حالة من الركود، حيث 
ارتفع بشكل طفيف بقيمة 6 ماليني دينار، ليصل 
الى مســتوى 39.26 مليار دينار بنهاية الشهر، 
مقارنة بنهاية ابريل املاضي بـ 39.25 مليار دينار، 
حيث تزامن هذا الركود مع تطبيق إجراءات احلظر 
الكلي في الكويت في 10 مايو وحتى نهاية الشهر.

وبشكل سنوي، فقد ارتفع االئتمان بنسبة %4.5 
مقارنة مبستوياته في مايو 2019، والذي سجل 
خالله مستوى 37.57 مليار دينار، وذلك بحسب 

بيانات بنك الكويت املركزي لشهر مايو 2020.
وفي املقابل، شــهدت الودائــع لدى القطاع 
املصرفي الكويتي ارتفاعا شهريا بنسبة %1.44 
بنهاية مايو املاضي، لتصل الى مستوى 44.72 مليار 
دينار، باملقارنة بتسجيلها مستوى 44.08 مليار 
دينار بنهاية ابريل املاضي. وباملقارنة مبستوياتها 
في مايو 2019، فقد ارتفعت الودائع بشكل سنوي 
بنسبة 2.7% بزيادة 1.77 مليار دينار، حيث ترجع 
الزيادة بحجم الودائع الى استمرار زيادة ودائع 
القطاع اخلاص على حساب تراجع طفيف بالودائع 
احلكومية. وشهدت القروض االستهالكية املوجهة 
لشراء سلع معمرة وسيارات، تراجعا شهريا طفيفا 
بنسبة 0.27% وبقيمة 4 ماليني دينار بنهاية مايو 
املاضي لتصل الــى 1.46 مليار دينار مقارنة بـ 
1.47 مليار دينار في أبريل املاضي. بينما سجلت 

منويا ســنويا كبير بلغ 22% مقارنة مبستويات 
مايو 2019 والبالغة 1.201 مليار دينار.

ويأتي هذا االرتفاع نتيجة لقرار بنك الكويت 
املركزي بزيادة احلد األقصى للقروض وعمليات 
التمويل اإلسالمي لألغراض االستهالكية ليصبح 
حدا مستقال ال يجاوز 25 ضعف صافي الراتب 

الشهري للعميل وبحد أقصى 25 ألف دينار.
كما شــهدت القروض املقسطة والتي متنح 
للكويتيني بغرض ترميم أو شــراء سكن خاص 
انخفاضا بنسبة 0.03% خالل مايو املاضي لتسجل 
مستوى 11.89 مليار دينار، باملقارنة بـ 11.9 مليار 
دينــار في أبريل املاضي، بينما ســجلت منويا 
ســنويا بلغ 0.87% مقارنة مبستويات مايو من 

العام املاضي البالغة 11.79 مليار دينار.
كما شــهدت القروض املوجهة لشراء أوراق 
مالية تراجعا شهريا بنسبة 0.8% لتسجل مستوى 
2.57 مليار دينار خالل مايو املاضي، بينما سجلت 
ارتفاعا سنويا بنسبة 4.46% مقارنة مبستوياتها 

في مايو 2019 والبالغة 2.46 مليار دينار.
وشهد قطاع النفط والغاز انخفاضا شهريا 
بنسبة 0.91% لتسجل مستوى 1.84 مليار دينار 
بنهاية مايو املاضــي باملقارنة 1.85 مليار دينار 
بنهاية أبريل املاضي، كما سجلت ارتفاعا سنويا 
بلغ نســبته 15.1% مقارنة مبستوياتها في مايو 

2019 والبالغة 1.59 مليار دينار.
وعلى صعيد الودائــع، فقد ارتفعت الودائع 
في البنوك الكويتية الى مســتوى قياسي جديد 

بنهاية مايو املاضي بنسبة 1.44%، حيث وصل الى 
مستوى 44.72 مليار دينار، مرتفعا عن املستوى 
الذي حققه في أبريل املاضــي والبالغ 44.085 
مليار دينار علما ان الرقم القياسي السابق كان 

قد حتقق في شهر أبريل من العام.
وسحبت احلكومة 106 ماليني دينار من ودائعها 
بنهاية مايو املاضي ليصل إجمالي ودائع احلكومة 
باجلهاز املصرفي الى 7.62 مليارات دينار، بتراجع 
شهري بلغ نســبته 0.61%. وبشكل سنوي فقد 
ارتفعت بنســبة 3.44% مقارنة مبستوياتها في 
مايو 2019 والبالغة 7.36 مليارات دينار. لتكون 
احلكومة بذلك قــد زادت 254 مليون دينار من 

أرصدتها خالل عام.
وعلى صعيد القطاع اخلاص، ارتفعت الودائع 
بالدينار الكويتي بنسبة 1.9% شهريا بنهاية مايو 
لتصل الى 34.61 مليار دينار بنهاية الشهر بعدما 
ضخ القطاع اخلاص 644 مليون دينار الى ودائعه 
بالدينار. بينما ارتفعــت ودائع القطاع اخلاص 
بالدينار بشكل سنوي بلغ 751 مليون دينار عن 

مستويات مايو من العام املاضي.
وخالل مايــو ارتفعت ودائع القطاع اخلاص 
بالعمالت األجنبية، حيث ارتفعت بنسبة 1.6% لتصل 
الى مستوى 2.49 مليار دينار بنهاية مايو، كما 
ارتفعت ايضا ودائع اخلاص بالعمالت األجنبية 
على أساس ســنوي خالل مايو املاضي بنسبة 
7.4% بانخفاض 172 مليون دينار عن مستويات 
مايو من العام املاضي والبالغة 2.31 مليار دينار.

بنهاية مايو املاضي.. لتسجل حركة القروض ارتفاعاً طفيفاً بـ 6 ماليني دينار فقط

»اخلليج« ينظم سحب حساب الراتب 
الشهري املؤجل عن »أبريل«.. ويعلن الرابح

أعلن بنــك اخلليج عن 
الفائز في ســحب حســاب 
الشــهري املؤجل  الراتــب 
عن شهر أبريل لهذا العام. 
وقد حالف احلظ عبدالوهاب 
وليد عبدالرحيم محمد علي، 
حيث فــاز بجائــزة نقدية 
تصل قيمتها إلى 1٢ ضعف 
الراتب. ومت إجراء السحب 
في الفرع الرئيســي لبنك 
اخلليج، بحضور وإشراف 
ممثــل مــن وزارة التجارة 

والصناعة.
ويوفر عرض حساب الراتب لعام ٢٠٢٠ 
جلميع العمالء الكويتيني اجلدد ممن يقومون 
بتحويل رواتبهم إلى بنك اخلليج، فرصة 
الدخول تلقائيا في الســحوبات الشهرية 
والفوز بـ 1٢ ضعف الراتب، وفي السحب 
السنوي على أكبر جائزة حلساب الراتب 

في الكويت وهي 1٠٠ ضعف الراتب.
ومينح حســاب الراتب العمالء اجلدد 
ممن يقومون بتحويــل رواتبهم إلى بنك 
اخلليج فرصة احلصول على جائزة نقدية 

فوريــة قدرها 1٠٠ دينــار أو قرض بدون 
فوائــد لغاية 15٠٠٠ دينار، شــرط أال يقل 
الراتب الذي يتم حتويله إلى بنك اخلليج 

عن 5٠٠ دينار. 
وبإمكان العمالء اجلدد احلصول على 
بطاقات ڤيزا وماستركارد االئتمانية بدون 
رسوم سنوية في العام األول، مع إمكانية 
احلصول على قرض تصل قيمته إلى 7٠٠٠٠ 
دينار وتسديده خالل مدة 15 سنة، أو قرض 
استهالكي تصل قيمته إلى ٢5٠٠٠ دينار.


