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العبداجلليل: نعتز مبشروع املستشفى ونسعى إلى مواصلة تقدمي الدعم املعنوي لألطفال
«الوطني» يواصل تقدمي النموذج الرائد في حتّمل املؤسسات الكبرى ملسؤولياتها املجتمعية

بنك الكويت الوطني يشارك الطالب موسم العودة 
إلى املدارس في مستشفى البنك التخصصي لألطفال

املركز العلمي اختتم «كن محاورًا علميًا»
برعاية بنك برقان

«التجارية العقارية»: ثمار «تبرع بلعبة..
انشر الفرح ٢» وصلت إلى احملتاجني

«النجاة» تنفذ «إبصار» لعالج مرضى العمى في النيجر

«بيت الزكاة» تسّلم ٢٤٢٣٠٣ دنانير
تبرعًا من تعاونية صباح السالم

«إنسان اخليرية»: انتهينا من توزيع مصرف العشيات

«حّفاظ» تختتم دورة الصيف للحلقات واملراكز القرآنية

الكويــت  بنــك  يلتــزم 
بــأداء مســؤوليته  الوطني 
جتــاه املجتمــع. وفــي هذا 
اإلطــار ومبناســبة موســم 
العــودة إلى املــدارس، قدم 
البنك املستلزمات الدراسية 
هذا العام للطلبة من مرتادي 
الكويــت  مستشــفى بنــك 
الوطني التخصصي لألطفال، 
وذلك بالتعــاون مع كل من 
بيت عبداهللا لرعاية األطفال 
واجلمعية الكويتية لرعاية 

األطفال في املستشفى.
منــح البنــك الطلبة من 
مرتادي املستشــفى حقيبة 
مدرســية حتتــوي على كل 
املستلزمات املدرسية املتنوعة 
والتي تختلف على حســب 

الفئة العمرية.
وحرصا مــن البنك على 
اتبــاع كل اإلجــراءات التــي 
حتفظ ســالمة األطفال، فقد 
احلقائــب،  كل  تعقيــم  مت 
وكذلــك األدوات املدرســية 
بداخلها بالكامل، إضافة إلى 
االلتزام بــكل قواعد التباعد 
أثناء تسليم األطفال للحقائب 
إدارة املستشفى  وتعليمات 

في ذلك الشأن.
وقد القت املبادرة إشادة 
من أسر األطفال الذين أعربوا 
عن سعادتهم مببادرات البنك 
املتواصلة في جميع املناسبات 
للترفيه عن األطفال من نزالء 

اختتم املركز العلمي فعاليات برنامج 
التدريب الصيفي «كن محاورا علميا» 
الذي نظمه للطلبة في إطار شراكة املركز 
مع بنك برقان التي متتد على مدى عام 
كامل. انضم ٣٣ مشــاركا في البرنامج 
ضمن إطار برنامج املسؤولية االجتماعية 
ومبادرات االســتدامة االســتراتيجية 
لدعــم الطلبة والتعليم وزيادة الوعي 
البيئي وتهدف إلى تشــجيع الشــباب 
على اكتساب مهارات جديدة في مجال 

العلوم والبيئة.
امتد برنامج التدريب الصيفي «كن 
محاورا علميا» ملدة شهرين، واستهدف 
فئة الشــباب الذين تتــراوح أعمارهم 
بــني ١٦ و١٨ عاما، حيث صمم كمبادرة 
لبنــاء قــدرات املجتمع لدعــم العلوم 
والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات. 
وتلقى املشــاركون من خالل البرنامج 
تدريبا علــى مهارات احلوار في مجال 
العلوم من خالل التركيز على وسائل 
التواصل االجتماعي، وتدريبا عمليا في 
مجال البرمجة التعليمية لزوار املركز، 
كما شاركوا كمرشدين مبتدئني في مخيم 
املركز العلمي الصيفي. وقد مت تصميم 

البرنامج خصوصا ليتعلم املشاركون 
أفضل املمارســات فــي التعليــم غير 
التقليدي والتواصل وتطوير مهارات 
التفكيــر النقــدي والتفكيــر اإلبداعي 

والعمل اجلماعي.
وبهذه املناسبة، صرح رئيس إدارة 
االتصاالت التســويقية في بنك برقان 
قتيبة الربعي قائــال: «نحن فخورون 
بنجاح هــذا البرنامج امللهــم وبالذات 
باملشــاركني الذيــن أثبتــوا جدارتهــم 
خــالل البرنامــج. ينــدرج دعــم بنك 
برقان لبرنامج التدريب الصيفي ضمن 
استراتيجية البنك وبرنامج املسؤولية 
االجتماعية ومبادرات االستدامة. لطاملا 
كان االســتثمار في الشــباب الكويتي 
وتزويدهــم بفــرص رائعــة مثــل هذا 
البرنامج جزءا مــن هدف البنك بدعم 

شريحة الشباب والتعليم».
وأضاف الربعي: «نشكر املركز العلمي 
على جهوده الرائعة ومساهمته الفعالة 
في حتقيق التغيير اإليجابي من خالل 
تســليط الضوء على القضايا البيئية 
والتعليمية وخلق قادة املستقبل. هذا 
البرنامج هو مجــرد بداية للعديد من 

املبادرات على مدار العام والتي نأمل فيها 
دعم املركز العلمي في أهدافه املتمثلة في 
املساهمة في الوعي العلمي والبيئي».

وتعليقا على الشراكة، قال مدير إدارة 
التسويق واالتصاالت في املركز العلمي 
خالد الرملي: «بصفتنا مركزا مجتمعيا 
يركز على حتفيز االهتمام بالعلوم في 
جميع أنحاء البالد، نحن فخورون جدا 
باجلهود وااللتزام واملخرجات التي مت 
حتقيقها من الطالب الذين شاركوا في 
البرنامج. إن التأثير الذي يخلقونه من 
املهارات التي تعلموها سيعود بالنفع 
على الكويت، ويسعدنا جدا أن ينضم 
إلينا بنك برقان في التعرف على قدرة 
هؤالء الشــباب، والفرص التي نحتاج 
إلى تشجيعها كمؤسسات لبناء مستقبل 
أكثر اســتدامة دولتنا. لقد فتحت هذه 
الشــراكة بالفعــل املزيد مــن األبواب 
للتعاون معا في تشجيع تنمية الشباب، 
ونحن متحمسون ملا يخبئه املستقبل 
للمنظمتــني للعمل جنبا إلى جنب في 
تطوير مهارات العلوم والتكنولوجيا 
والهندسة والرياضيات في قادة املستقبل 

في الكويت».

من منطلق مســؤوليتها 
االجتماعيــة وحتت شــعار 
«نحن نهتم»، أطلقت الشركة 
التجارية العقارية في شهر 
يوليو املاضي حملة «تبرع 
الفــرح»  بلعبة....انشــر 
بنســختها الثانيــة جلمــع 
األلعاب والقرطاسية والتبرع 
بها لصالح األطفال من ذوي 
األسر املتعففة داخل الكويت 
في مجمع بوليفارد على مدار 

شهر ونصف الشهر.
وهدفت هذه احلملة إلى 
املتعففني  إســعاد األطفــال 
وإدخال البهجة إلى قلوبهم، 
كما حرصت على حث األهل 
على تعليــم أبنائهم اإليثار 
والكرم ومشاركة النعم التي 
أنعم اهللا عليهم بها مع من 

هم أقل حظا منهم.
وشــارك في رعاية هذه 
مجمــع  مــن  كل  احلملــة 
بوليفارد، مجمع سيمفوني 
ستايل، ماكدونالدز الذي قدم 

جمعيــة  مــن  حرصــًا 
علــى  اخليريــة  النجــاة 
علــى  املباشــر  اإلشــراف 
تنفيذ مشاريعها وحمالتها 
اإلنسانية وتوثيقها، يقوم 
حاليــا وفــد مــن اجلمعية 
بزيــارة جلمهورية النيجر 
الصديقة تســتغرق ١١ يوما 
ويضم الوفــد كال من مدير 
واحلمــالت  املــوارد  إدارة 
الشــقراء ومســؤول  عمــر 
الفرق التطوعية باجلمعية 
العبدالغفــور  عبدالغفــور 
وذلك بالتنسيق مع وزارتي 
واخلارجيــة  الشــؤون 

الكويتية.
وفي هذا الصدد، قال مدير 
املوارد واحلمــالت بالنجاة 

تســلم بيت الزكاة شيكا 
مببلغ ٢٤٢٫٣٠٣ د.ك (مائتني 
واثنني وأربعني ألفا وثالثمائة 
تبرعــا  دنانيــر)  وثالثــة 
مــن جمعيــة صباح الســالم 
التعاونيــة، وجــرى تســلم 
الشــيك خالل زيــارة قام بها 
وفــد من «بيت الــزكاة» ضم 
كال مــن مديــر إدارة تنميــة 
املوارد باإلنابــة عبداللطيف 
البصيري ورئيس قسم خدمة 
الشركات عماد الزايد وموظف 
قســم خدمة الشركات محمد 
القضيبي ملقر جمعية صباح 
السالم، وكان في استقبالهم 
رئيس مجلس إدارة اجلمعية 
أحمد محمد العتيبي ورئيس 
جلنة اخلدمات االجتماعية فايز 
العازمي واملديــر العام فالح 
الشتلي واملدير املالي عصام 
السحراوي. وأعرب البصيري 
خــالل الزيــارة عــن شــكره 
جلمعية صباح الســالم على 

ليلى الشافعي

أعلن مديــر عام جمعية 
إنسان اخليرية مبارك سالم 
االنتهاء من تنفيذ مشــروع 
توزيع السالت الغذائية بعدد 
٥٠٠٠ ســلة غذائية استفاد 
منها ١٠٣٦ أسرة والذي يهدف 
إلى مساعدة األسر احملتاجة 
والفقيرة داخل الكويت في 
مواجهة أعباء ومسؤوليات 

احلياة.
وقال إن اجلمعية انتهت 
من تنفيذ مصرف العشيات 
بنجاح على األيتام واألسر 
الفقيــرة واملتعففــة داخــل 
الكويت بتمويل من األمانة 
العامة لألوقــاف، مؤكدا أن 
مبثل هذه املشــاريع تسعى 

ليلى الشافعي

أعلنت اجلمعية اخليرية 
الكويتية خلدمة القرآن الكرمي 
وعلومه (حفاظ) عن اختتام 
فعاليات دورتهــا الصيفية 
اخلامسة للحلقات واملراكز 
القرآنيــة والتي شــارك بها 

١٨٧٠ طالبا وطالبة.
وقــال نائــب مديــر عام 
اجلمعيــة أحمد الفارســي: 
بحمد اهللا وفضله اختتمت 
الــدورة  حفــاظ  جمعيــة 
الصيفية اخلامسة بنجاح، 
حيث استمرت ثالثة شهور 
بدأت من يوم الثالثاء املوافق 
١ يونيــو واختتمــت يــوم 

تقــدمي النمــوذج الرائد في 
حتمــل املؤسســات الكبرى 
املجتمعيــة  ملســؤوليتها 
على أكمل وجه، واســتمرار 
الدائمــة علــى  مســاهماته 
لالرتقــاء  املســتويات  كل 
بالرعايــة الصحيــة، وذلك 
من خالل العديد من األنشطة 
واملســاهمات وفي مقدمتها، 
الكويــت  مستشــفى بنــك 
الوطني التخصصي لألطفال.
الكويت  ويســاهم بنــك 
الوطني في دعم مستشــفى 
الوطنــي  الكويــت  بنــك 
التخصصــي لألطفــال مــن 
خالل مواصلة االستثمار في 
تطوير كل وحداته  ورعاية 
جميع أنشطته التي تتجاوز 
اخلدمات العالجية إلى العديد 

احلملة ردود افعال إيجابية 
من قبل الزوار واملشاركني.

كما متــت عملية توزيع 
مجمــع  داخــل  األلعــاب 
سيمفوني ســتايل من قبل 
فريق التســويق واالتصال 
للشركة التجارية العقارية، 
باإلضافــة إلــى متطوعــني 
مــن فريق أمير اإلنســانية 
ومتطوعني أطفــال من قبل 
تلفزيون الكويت، حيث مت 

الظالم الدامس، وذلك بسبب 
عدم توافر تكاليف العملية 
اجلراحيــة والتــي تبلغ ٤٠ 
دينارا فقط وتستغرق قرابة 
١٥ دقيقة بعدها بفضل اهللا 
تعالى ثم هذه اجلهود تنتهي 
املعاناة اجلسدية والنفسية 
واالجتماعية «الصعبة» التي 
يعيشــها املرضى وأسرهم 
يوميا وتعود لهم نعمة النظر 
ومعها السعادة واالبتسامة 

والعطاء اإلنتاج والعمل.
الشــقراء، كذلك  وتابــع 
سيتخلل الزيارة تفقد آلبار 
امليــاه التي نفذتهــا النجاة 
اخليرية في جمهورية النيجر 
من خالل حملة «تخيل» حلفر 
اآلبار وغيرها من احلمالت 

أن هذه األموال يتم صرفها في 
مصارفها اخليرية من مشاريع 
تأمني التعليم والغذاء والسكن 
وغيرها من أساسيات احلياة 

للمحتاجني داخل الكويت.
من جانبــه، أعرب رئيس 
مجلــس إدارة اجلمعية أحمد 
العتيبي عن سعادته بإيصال 

وإغاثة املنكوب والفقير.
وشــكر مبــارك األمانــة 
العامة لألوقاف، مثمنا دعمها 
املميز لـ«مصرف العشيات» 
والــذي يعد واحــدا من أهم 

وقد مت رصد إجناز ٣١٠٠ جزء 
قرآني حققها الطالب خالل 

الدورة الصيفية املباركة.
وأضــاف أن هذه الدورة 
متيزت بالعديد من الفعاليات 
واألنشــطة التــي أكســبت 
الطلبــة الفائــدة القرآنيــة 
والتربوية، وقــد مت عقدها 
عن بعــد من خــالل برامج 
التواصل االجتماعي حسب 
اإلجراءات االحترازية للوقاية 
من ڤيروس كورونا وحرصا 

على سالمة اجلميع.
وبــني الفارســي أن عدد 
احللقــات القرآنية بلغ ١٠٣ 
حلقات موزعة على ٩ فئات 
لتناســب كافــة األعمــار، 

من األنشــطة التي تســاهم 
فــي التخفيف عــن املرضى 

وأسرهم.
وفي إطار اســتراتيجية 
الكويــت  مستشــفى بنــك 
لتحقيــق الرعايــة املتكاملة 
إدارة  تضــع  للمرضــى 
الطفل  املستشــفى رفاهيــة 
واألســرة ركيــزة أساســية 
العالجيــة  ضمــن برامجــه 
وخدماتــه الصحيــة، حيث 
ينظم املستشفى العديد من 
األنشــطة املختلفــة لضمان 
مــع  املســتمر  التواصــل 
املرضــى وعائالتهــم، لرفع 
مستويات الرضا عند املرضى 
وتشــجيعهم على االختالط 
وصــرف ذهنهــم عــن آالم 

العالج.

توزيع جميع األلعاب وسط 
فرحة عارمة من األطفال.

وتنتهز الشركة التجارية 
العقارية هذه الفرصة لشكر 
جميع من ســاهم في جناح 
هــذه احلملــة مــن الرعــاة 
واملتبرعني واملتطوعني الذين 
ســاعدوا في حتقيق الغاية 
الكبرى من هذه احلملة ورسم 
البســمة على شفاه األطفال 

احملتاجني.

األخرى التي تطلقها النجاة 
اخليريــة مثل «املاء حياة»، 
حيث متتاز النجاة اخليرية 
باملتابعة املميزة ملشاريعها 
التنفيــذ،  مرحلــة  عقــب 
وتعتبرهــا واحــدة من أهم 
أسباب ضمان اســتمرارية 
وعطــاء املشــروع، والــذي 
بــدوره يحقق أكبــر فائدة 

للمستفيدين واملانحني.
الشــقراء  وختامًا، تقدم 
بشــكر أهــل اخليــر داعمي 
النجــاة، مؤكدا أن اجلمعية 
حترص على تلبية رغبات 
املتبرعــني واملانحني وتنفذ 
املشاريع اإلنسانية الضخمة 
التي حتــدث فرقا في حياة 

املستفيدين.

زكاة أموال اجلمعية إلى «بيت 
الزكاة» وفي تطبيق اجلمعية 
لفريضة الزكاة والتي لها بالغ 
األثر في تنمية املجتمع، مبينا 
أن اختيــار اجلمعيــة لبيــت 
الــزكاة جــاء بحكــم خبرته 
العريقــة فــي إدارة مصارف 
الزكاة وإيصالها للمستحقني.

املشــروعات التــي نفذتهــا 
اجلمعية متمثلة في األمانة 
العامــة لألوقــاف، وذلــك 
في خدمــة العمــل اخليري 

بالكويت.

وتضمنت الــدورة برنامجا 
تربويــا وترفيهيــا متميزا 
موجها للطلبة والطالبات، 
وقد مت إعداد املواد التربوية 
املناسبة للبرنامج وتكليف 
التربويــني  احملاضريــن 
املتخصصني بتقدميها لشغل 
أوقات أبنائنا الطالب بالنافع 

واملفيد.
وأشــار إلــى أن برنامج 
الــدورة اشــتمل علــى عدة 
لقــاءات ترفيهيــة تســاعد 
الطالب على جتاوز ظاهرة 
امللل في التعليم عن بعد من 
خــالل املســابقات املتنوعة 
وفقــرات اكتشــاف املواهب 
واأللعاب احلركية والذهنية.

قدم حقائب مدرسية حتتوي على كل املستلزمات الدراسية ملرتادي املستشفى برنامج التدريب الصيفي استهدف تشجيع الشباب على اكتساب مهارات جديدة في مجال العلوم والبيئة

حملة استهدفت إسعاد األطفال املتعففني وحث األهل على تعليم أبنائهم اإليثار والكرم

الشقراء أشار إلى أن اإلشراف على تنفيذ املشاريع يتم بشكل مباشر

فريق البنك الوطني بعد تقدمي احلقائب

صورة تذكارية للمشاركني في برنامج «كن محاورا»

جانب من فعاليات حملة «تبرع بلعبة...انشر الفرح٢»

تقدمي العالج إلحدى احلاالتتكلفة العملية تبلغ ٤٠ دينارا

املستشفى واملترددين عليه.
املناســبة، قالت  وبهــذه 
مسؤولة العالقات العامة في 
بنك الكويت الوطني، جوان 
العبداجلليل: «نعتز مبشروع 
املستشــفى ونســعى دائما 
ملواصلة تقدمي املســاهمات 
التي تعــزز دوره في تقدمي 
الدعــم املعنوي لألطفال إلى 
جانــب اخلدمــات الصحية 

املتميزة».
العبداجلليل:  وأضافــت 
«نسعد مبا حتققه مبادراتنا 
من نتائج إيجابية ليس فقط 
علــى صعيد حيــاة املرضى 
وإمنا أيضا على ذويهم وعلى 
فريق العمل في املستشــفى 

على حد سواء».
كما أكدت مواصلة البنك 

العديد من الهدايا والشــنط 
املدرسية، مصبغة وش ووش 
التي تكفلت بعملية تنظيف 
األلعاب املستعملة وريليش 
تريــن الذي أســعد األطفال 
املشاركني واملتبرعني بقسائم 
القطــار  مجانيــة لركــوب 
باإلضافــة إلى فريــق أمير 
اإلنسانية التطوعي الذي قام 
بالتنسيق مع األسر املتعففة 
لتسلم األلعاب، والقت هذه 

الشــقراء:  اخليريــة عمــر 
تتضمن الرحلة العديد من 
احملطات اخليرية واإلنسانية 
منهــا تنفيذ حملة «إبصار» 
لعالج مرضى العيون وذلك 
من خــالل إقامــة املخيمات 
الطبية والتي من خاللها يتم 
إجــراء العمليات اجلراحية 
والفحوصــات والتحاليــل 
الطبية واإلشــاعات وتقدمي 
واالستشــارات  األدويــة 
وتوزيع النظارات للمراجعني، 
وغيرها من اخلدمات الطبية 
األخــرى التــي نقدمها على 

هامش املخيمات الطبية.
الشــقراء: أن  وأوضــح 
الكثير مــن املرضى يعيش 
ســنوات طويلــة حبيــس 

اســتمرار ثقتها ببيت الزكاة 
وتقدميها للــزكاة من خالله، 
معربا عن اعتزاز البيت بهذه 
الثقة، مشيرا إلى أهمية تعاون 
مؤسســات املجتمع لتطبيق 
فريضــة الزكاة، األمــر الذي 
ينعكــس على املجتمــع كله 
باخلير واألمن والسالم. وأكد 

اجلمعيــة مــن خاللهــا إلى 
التراحــم  ترجمــة معانــي 
والتكافــل االجتماعــي وكل 
املبــادئ اإلنســانية والقيم 
النبيلــة التــي تتحقق عبر 
تخفيــف معانــاة احملتــاج 

الثالثاء املوافق ٣١ أغسطس 
مبشاركة ١٨٧٠ طالبا وطالبة، 
وفي نهاية الدورة مت إطالق 
اختبار لقياس إجناز الطالب، 

عبداللطيف البصيري يتسلم الشــيك من أحمد العتيبي بحضور فايز العازمي وفالح الشتلي وعصام السحراوي 
وعماد الزايد ومحمد القضيبي

مبارك سالم
جانب من عملية توزيع السالت الغذائية

أحمد الفارسي


