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«زين» الراعي الرسمي ملهرجان فبراير الكويت «العودة»
أعلنت زين املزود الرائد 
للخدمات الرقمية في الكويت 
عن رعايتها الرسمية ملهرجان 
فبراير الكويت ٢٠٢٢ حتت 
شعار «العودة»، والذي عاد 
بعد غياب عام كامل بسبب 
جائحــة كورونــا، وتنظمه 
شركة روتانا على مدار شهر 
مارس اجلاري في مســرح 
«أرينــا الكويت» مبول ٣٦٠ 
احتفــاال باألعيــاد الوطنية 

للكويت.
الشــركة فــي  وذكــرت 
بيــان صحافــي أن رعايتها 
املســتمرة لهــذا املهرجــان 
الوطنــي منذ نشــأته تأتي 
انطالقا من التزامها بالتواجد 
الرئيسي والفعال في مختلف 
الفعاليات واألنشــطة التي 
تصاحب املناسبات الوطنية 
في شــهري فبراير ومارس 

من كل عام.
وحتــرص زيــن علــى 
مشــاركة الشــعب الكويتي 
فرحة وبهجة األعياد الوطنية 
من خالل دعمها للعديد من 
البرامــج والفعاليــات التي 
الكويتيــني  تعكــس حــب 
لوطنهــم في هذه املناســبة 
الغالية من كل عام، خاصة 
أن هذا العام يصادف الذكرى 
الـ ٦١ لليوم الوطني والـ ٣١ 

للتحرير.
واســتضاف مهرجــان 
فبرايــر الكويت «العودة» 
العديد مــن احلفالت التي 
أقيمــت علــى مدار شــهر 
مارس، وذلك ابتداء من حفل 
الفنــان محمد عبده وحفل 
الفنان أصيل أبو بكر يوم 
اخلميــس ٣ مارس، وحفل 
الفنانة نوال الكويتية وحفل 
الفنان فهد الكبيسي وحفل 
الفنــان فهــد الســالم يوم 

اجلمعة ٤ مارس.
كما اســتضاف املهرجان 

في املهرجان.
ولفتت زين الى أن رعايتها 
ترسخ من جهودها احلثيثة 
في حتقيق املشاركة الفاعلة 
للمجتمع، حيث تعمل جاهدة 
لتحقيق هذا الهدف، ومن هذا 
املنطلق فهي حريصة على 
الدعم املتواصل واملشــاركة 
الفعاليــات  فــي  الفعالــة 
واملناسبات الوطنية، خاصة 
خالل الفتــرة احلالية التي 
تشهد عودة احلياة الطبيعية 

ما بعد اجلائحة.
وأكدت زين حرصها على 

مشــاركة الشــعب الكويتي 
احتفاالته وأفراحه في هذه 
األجواء الوطنية، مشيرة إلى 
أنها تضــع بصمتها في هذا 
االجتــاه بدعمها للعديد من 
الفعاليات واألنشــطة ذات 
الطابع الوطنــي في الفترة 
املقبلــة، وتأتــي رعايتهــا 
املهرجــان  الرســمية لهــذا 
مــن منطلق إميانهــا البالغ 
بأهمية دور القطاع اخلاص 
وخاصة الشركات الكويتية 
في مشاركة املجتمع أفراحه 

واحتفاالته الوطنية.

الشركة تشارك الشعب الكويتي فرحة وبهجة األعياد الوطنية

فريق «زين» مكرما الفنان فهد الكبيسي

جانب من إحدى احلفالت

حفــل الفنان نبيل شــعيل 
أنغــام والفنــان  والفنانــة 
إبراهيــم دشــتي يــوم ١٠ 
مارس، وحفل الفنان عبداهللا 
الرويشــد والفنانــة نــوال 
الزغبي والفنان بدر نوري 
يوم ١١ مارس، وحفل الفنان 
ماجــد املهنــدس والفنانــة 
أصالــة والفنــان مســاعد 
البلوشــي يــوم ١٧ مارس، 
باإلضافة إلى حفالت أخرى 
تستضيف نخبة من الفنانني 
الذين يــزورون  والنجــوم 
الكويت خصوصا للمشاركة 

«اإلغاثة اإلنسانية»: ٢٫٥ مليون مستفيد في ٢٠٢١
أعلنــت جمعيــة اإلغاثــة 
اإلنسانية عن تقريرها السنوي 
لعام ٢٠٢١م، معربة عن خالص 
شــكرها لعمــوم احملســنني 
واحملســنات الذين كانوا خير 
داعم ملسيرتها اخليرية طوال 
األعــوام املاضية التــي كانت 
حافلة بالعطاء واإلجناز. وفي 
هــذا الســياق، أعــرب رئيس 
مجلس اإلدارة د.ســلطان فهد 
اخلنــة عــن شــكره هللا أوال 
وآخرا بأن يسر لنا إجناز هذه 
املشــاريع املباركــة، كما أثنى 
بالشــكر لداعمي اجلمعية من 
خالل عطائهم ودعمهم ملسيرة 

للتخفيف من معاناة الشعوب 
ضحايــا الفقــر واملــرض في 
مختلف أنحاء العالم. وأشار إلى 
أن اجلمعية أخذت على عاتقها 
ترسيخ قواعد التنمية املستدامة 
لبناء اإلنســان وخدمته أينما 
كان مــن خالل دعم املشــاريع 
في مختلف املجاالت التعليمية 
واالجتماعيــة  والصحيــة 
واإلغاثية واإلنشائية والغذائية 
في املجتمعات الفقيرة، مؤكدا 
أن اجلمعيــة اختتمــت عامــا 
بالعطــاء  وحافــال  متميــزا 
واألعمــال اخليرية، حيث بلغ 
عدد املســتفيدين من مشاريع 

اجلمعيــة خالل عــام ٢٠٢١ ما 
يتجاوز ٢٫٥ مليون مستفيد.

وأوضــح أن مــن ضمــن 
تلك املشــاريع التي قامت بها 
اجلمعية خــالل العام املاضي 
داخــل الكويــت تنوعــت بني 
إفطــار الصائم وكفالة األســر 
املتعففــة ومســاعدة الطلبــة 
دراســيا ومشــروع األضاحي 
والسالل الغذائية وسقيا املاء 
ودعم ذوي االحتياجات اخلاصة 
وتوزيــع الوجبــات الغذائية 
للعمال، واملساهمة في اخلدمات 
املجتمعية باملساجد واملرافق 

العامة.

د.سلطان فهد اخلنة

اجلمعية، الفتا الى ان الكويت 
أصبحــت فــي طليعــة الدول 
املانحة، حيث توالت مبادراتها 

«الفنادق الكويتية»: حققنا ٥٩٥ ألف دينار أرباحًا في ٢٠٢١

أعلنت شركة الفنادق الكويتية عن 
حتقيــق صافي ربــح بقيمة ٥٩٥٫٥٧٥ 
دينارا عن الســنة املالية املنتهية في 
٣١ ديسمبر ٢٠٢١، باملقارنة مع صافي 
خســارة بقيمة ٧٨٦٨٣ دينارا للفترة 
املقابلة من العام ٢٠٢٠، وبلغت ربحية 
السهم خالل هذه الفترة ١٠٫٥٦ فلوس 
باملقارنة مع ١٫٣٦ فلس خســارة التي 

مت اإلعالن عنها في نهاية عام ٢٠٢٠.
وأوصى مجلس إدارة شركة الفنادق 

الكويتية بتوزيع أرباح نقدية مبعدل 
٥٪ (٥ فلــوس للســهم الواحد) وهي 
التوصية التي تخضع ملوافقة اجلمعية 
العمومية ملساهمي الشركة واجلهات 

الرقابية.
وأفاد الرئيس التنفيذي فوزي املسلم 
ونائب الرئيس لشركة الفنادق الكويتية 
بأن السبب يعود في التحول للربحية 
بنسبة ٨٧٤٪ إلى القرارات االستراتيجية 
التي اتخذها مجلس اإلدارة واملتعلقة 

بقطاع األغذية واملشروبات وكذلك إلى 
التحسن امللحوظ في أداء الفنادق في 
العام الثاني من جائحة كورونا. وإلى 
سياسة التحوط التي اتخذتها الشركة 

منذ مشارف اجلائحة في عام ٢٠٢٠.
كمــا أنــه مــن املتوقــع أن تلقــي 
االستراتيجية املذكورة بظاللها إيجابا 
على الشركة للسنوات القادمة، خصوصا 
من خالل النمو في إعداد الفنادق التي 

سيتم تشغيلها في املرحلة املقبلة.

إضافة خدمة االستعالم عن موعد 
جلسات الشكاوى العمالية عبر «سهل»

بدء التسجيل في مسابقة «الرهيماني»

بشرى شعبان

أعلــــــن املتحـــــدث 
الرســمي باسم التطبيق 
احلكومي املوحد للخدمات 
اإللكترونيــة «سهــــل» 
يوســف كاظم أن الهيئة 
العامــة للقــوى العاملة 
أضافت خدمة االستعالم 
جلســات  موعــد  عــن 
الشــكاوى العمالية عبر 

التطبيق.
وأوضــح كاظــم فــي 

تصريح صحافي أمس أن اخلدمة اجلديدة تتيح الفرصة 
أمام أي فرد مســجل كعامل فــي القطاع اخلاص مواطن 
أو مقيم ولديه شــكوى بحق الشــركة التي يعمل بها أن 
يســتعلم عن موعد اجللســة احملددة له لعرض شكواه 
ودراســتها من قبل الباحثني في الهيئــة عبر التطبيق، 
مشيدا بجهود «القوى العاملة» في توفير الوقت واجلهد 

على املستفيدين من خدماتها عبر.

التعريــف  أعلنــت جلنــة 
باإلسالم فتح باب التسجيل في 
مســابقة املغفور لــه بإذن اهللا 
تعالى سليمان صالح الرهيماني 
حلفظ القرآن الكرمي، للمهتدين 
اجلدد واجلاليات املســلمة من 

غير الناطقني باللغة العربية.
وأعلــن املدير العــام للجنة 
التعريف باإلسالم إبراهيم البدر 
عــن عــودة فعاليات املســابقة 
كما كانت في سابق عهدها قبل 
«كورونا»،. من ناحيته، قال مدير 
الشؤون الدعوية باللجنة خالد 

الســبع، إنه مت فتح باب التســجيل منذ ٧ مارس، وســينتهي 
التســجيل فــي ٣ أبريل، الفتــا إلى أنه ميكن معرفة الشــروط 
والتســجيل في املسابقة عبر املوقع اإللكتروني املخصص لها 
https://alrohaimany.com. من جانبه، قال رئيس اللجنة املنظمة 
للمســابقة مســاعد العنزي: إن التصفيات األولية ســتقام في 
رمضان خالل الفترة من ٩ إلى ١٣ أبريل، مشيرا إلى أن أوقات 
التســميع ســتكون بعد صالة التراويح في الثامنة والنصف 
مســاء، مضيفا أن التصفيات النهائية ســتكون خالل ٢١ و٢٢ 

أبريل القادم، حيث يتأهل لها ٢٦٠ مشاركا ومشاركة.

يوسف كاظم

إبراهيم البدر

Ooredoo تتعاون مع «املواصالت» في «معرض برج التحرير»
 Ooredoo رعــت شــركة
لالتصــاالت، أول شــركة 
اتصــاالت تقــدم اخلدمات 
فــي  املبتكــرة  الرقميــة 
الكويــت، معــرض بــرج 
التحريــر بالتعــاون مــع 
وزارة املواصــالت خــالل 
شهر فبراير احتفاال باألعياد 
الوطنيــة. وتألقت شــركة 
الكويت بحضور   Ooredoo
مميز حيث شاركت الزوار 
بعــروض حصريــة علــى 
خدماتها ومنتجاتها وباقاتها 
مبناسبة العيد الوطني ويوم 
التحرير، فضال عن مشاركة 
Ooredoo فرحتهــا باألعياد 
مع الزوار من خالل توزيع 

مجموعة من الهدايا.
أقيم املعرض حتت رعاية 
وحضــور وكيلــة وزارة 

املواصالت 
الشــهاب،  م.خلــود 
وتضمن مجموعة واســعة 
الفعاليــات للحــرف  مــن 
اليدوية وعروضا للسيارات 
الكالســيكية والطائــرات 
الورقية، فضال عن مشاركة 
العديد من الشركات الكبيرة 
في البالد دعما لهذا احلدث 
االستثنائي. والقى املعرض 
الذي نظمته وزارة املواصالت 

بها كويتنــا احلبيبة بعني 
تطــل علــى احلاضر وعني 
تطل علــى املاضي. وكانت 
أيضا فرصة ملكافأة عمالئنا 
بعــروض فريدة وأســعار 
تنافسية على أحدث األجهزة 

والباقات».
ويذكــر أنــه وبعــد ٢٢ 
عامــا من إغــالق قاعة برج 
التحريــر أعــادت الــوزارة 
الروح له وأقامت معرضها 
فــي الــدور ١٥٠ لألجهــزة 
القدمية والتقنيات احلديثة، 

باإلضافة إلى فعاليات خاصة 
للحرف اليدوية والسيارات 
إلى  الكالســيكية، إضافــة 
مشاركة الكثير من احلرفيني 
واملبدعني الكويتيني وبعض 
الفــرق الكويتيــة املميزة، 
وكذلك مشــاركة ٤٠ عضوا 
في االحتفالية من أصحاب 
احلــرف اليدوية واملتاحف 
الســفن  اخلاصــة وصناع 
التراثيــــة  واملجسمـــــات 
واخلطاطــني والنحاتــــني 

والرسامني.

ضمنته عروضاً حصرية على خدماتها ومنتجاتها وباقاتها مبناسبة االحتفال باألعياد الوطنية

هــدى الدليمــي وم.مانع العجمــي وعبــداهللا اخلطاف ونــواف النبهان 
خالل معرض برج التحرير

فــي الدور الـــ ١٥٠ في برج 
التحرير، إقبــاال كبيرا من 
مختلف الفئات العمرية من 
املواطنني واملقيمني وأعضاء 

السلك الديبلوماسي.
وفي تعليق له، قال املدير 
التنفيذي لقطــاع مبيعات 
املستهلك واألعمال لدى شركة 
Ooredoo الكويــت عيســى 
املوســى: «جــاءت رعايتنا 
ملعرض برج التحرير جزءا 
من مسؤوليتنا االجتماعية، 
فكانت فرصة ال تفوت نتذكر 

شركة احلمراء العقارية تشارك في اليوم العاملي للمرأة
انضمت شــركة احلمراء 
العقارية إلى التوجه العاملي 
للتشــجيع علــى املســاواة 
بني اجلنســني، حيث قامت 
الشركة بإضاءة برج األعمال 
باللون البنفســجي، إضافة 
الــى قيامهــا بتنظيــم عدد 
مــن األنشــطة والفعاليات 
لدعم هــذه املبادرة العاملية 
التــي تنطلــق هذه الســنة 
حتت شعار #كسر_التحيز 
#BreakTheBias. وانطالقــا 
مــن حرصهــا علــى تقدمي 
الدعم واملساندة واملشاركة 
فــي هــذه احلركــة الداعية 
للمســاواة بهدف بناء عالم 
أفضــل للجميع دون حتيز، 
قامت الشركة بتنظيم حملة 
نحو عالم منصف وشــامل 
في بــرج احلمــراء لألعمال 
وشارك فيها جميع موظفيها 
وشــركائها وعمالئهــا، كما 
أتاحت فرصة التسجيل في 
دورات خاصة لتعلم مهارات 
وتقنيات الدفاع عن النفس 

عند احلاجة.
وحترص شركة احلمراء 
العقارية على أن تكون جهة 
رائدة وفاعلة ومشاركة في 
التغيير  جميــع مبــادرات 
اإليجابية واملســتدامة في 
الكويــت والعالــم، ولذلك 
تعتبر من الشركات القيادية 
في توفير بيئة عمل قائمة 
على التوازن واملساواة بني 
اجلنســني في العمل سواء 
بالنســبة للشركة أو حتى 
لشــركائها من املؤسسات. 
ولكي حتقق هــذه احلملة 
العامليــة للمــرأة انتشــارا 
واهتمامــا أكبر مــن خالل 
الترويج لشعارها اخلاص 

وأضافت انه متت دعوة 
النساء والفتيات للمشاركة 
فــي جلســة تدريبيــة ملدة 
ساعتني حول فنون الدفاع 
عــن النفس، حيــث أقيمت 
الفعالية بهدف تعزيز  هذه 
املهارات النفسية واجلسدية 
للمشــاركات، وهو ما يعني 
فائدة لهن على املدى الطويل 
حتــى لو لــم يحتجــن إلى 
اســتخدام هذه املهارات في 

مواقف الدفاع عن النفس.
وتقــوم شــركة احلمراء 
العقاريــة ســنويا بتوحيد 
جهودهــا لدعم وتشــجيع 
وتكرمي اإلجنازات االجتماعية 
والثقافيــة  واالقتصاديــة 

والسياســية التــي حتققها 
الشــركة  املــرأة، وتعمــل 
علــى دعــوة شــركائها من 
املؤسســات للمســاهمة في 
دعم املرأة لتحقق إجنازات 
أكبر وتقدير أهميتها في كل 

جوانب احلياة. 
وكانــت شــركة احلمراء 
قــد اســتضافت  العقاريــة 
حدثــا كبيرا بالشــراكة مع 
هيئة املرأة في األمم املتحدة، 
والذي أرسى ميثاقا وخطة 
عمل ومعاييــر واضحة في 
تعزيز املساواة بني اجلنسني 
داخــل بيئة العمــل جلميع 
الشــركات والهيئــات داخل 

الكويت وخارجها.

برج احلمراء مضاء باللون البنفسجي

عيسى املوسى

والــذي  #كســر_التحيز 
يترافق مع قيام الشــخص 
بعمل إشــارة X باستخدام 
يديه أمام صدره تعبيرا عن 
التضامــن مع حملة كســر 
التحيــز ضد املــرأة، قامت 
الشــركة بالترويــج ألخذ 
 (Selfie) صــور شــخصية
عليه شعار احلملة ليتمكن 
اآلخرون من التقاط الصور 
واملشاركة في هذه احلملة 
العاملية التي تتضمن فئات 
مختلفــة لصــور الرجــال 
والنســاء وحتــى الصــور 
اجلماعيــة ألناس يقومون 
بعمل شعار احلملة تعبيرا 

عن دعمهم.

عادل املشعل يحصل على جائزة رواد العطاء العرب
القاهرة ـ هناء السيد

التشكيلي  الفنان  حصل 
الكويتي عادل املشــعل على 
جائزة رواد اخلير والعطاء 
بالوطن العربي وذلك خالل 
أقامتهــا  احتفاليــة كبــرى 
األكادميية الوطنية للدراسات 
والتنميــة لتكــرمي أفضــل 
شخصيات اسهموا في مجال 
العمل االجتماعي واخليري، 
فاســتحقوا أن يحملوا لقب 

رواد اخلير والعطاء.
االحتفاليــة  وشــهدت 
حضــور شــخصيات بارزة 
مــن ١٥ دولة عربية، تقدمهم 
وزير الدولة مبملكة البحرين 
واألمــني العــام للمؤسســة 
امللكيــة لألعمال اإلنســانية 
بالبحرين د.مصطفى السيد، 
واملستشارة الثقافية ململكة 
البحرين بالقاهرة خلود راشد 
مطر، إضافة إلى شخصيات 
ومشــاركني مــن اإلمــارات 
والسعودية والكويت ومملكة 
البحرين والسودان واليمن 

وفلسطني ومصر ولبنان.
وعلى هامش حفل التكرمي، 
أعرب املشــعل عن سعادته 
لتكرميه مبصر بيت العرب 

وأرض العروبة النابض.
التشــكيلي  والفنــان 
عادل املشــعل كاتــب وفنان 
تشكيلي عضو نادي الكويت 

اختراق رؤى إنسانية كثيرة 
في أكثر من اجتاه.

ويعد عنوان «نســاء في 
حياتي» هــو العنوان العام 
الذي اختاره املشــعل ملجمل 
لوحاته التــي حتمل العديد 
من مناحي احلياة، من خالل 

املرأة كرمز وطبيعة وحياة 
ومنهج.

وتقديرا لدورهم املجتمعي 
في مجال اخلير والعطاء، مت 
تكــرمي اإلماراتية د.عائشــة 
اجلابــري وزوجهــا محمــد 
بــن ناصــر القحطاني وهما 
يحمالن لقب ســفير النوايا 
احلسنة في املنطقة األفريقية 
ملسيرة العطاء واخلير التي 
تقــوم بهــا جمعية الســالم 
التي يترأســها محمد ناصر 

القحطاني.
كما تكرمي وزيــر الدولة 
مبملكــة البحريــن واألمــني 
امللكيــة  العــام للمؤسســة 
لألعمال اإلنسانية بالبحرين 
د.مصطفى الســيد ورئيسة 
العربــي حلمايــة  االحتــاد 

الطفولة د.صباح الصالح.

األكادميية الوطنية للدراسات والتنمية في القاهرة كرَّمت عدداً ممن أسهموا في العمل االجتماعي واخليري

عادل املشعل وناصر القحطاني

للسينما حاصل على العديد 
مــن اجلوائــز والتكرميــات 
داخــل الكويــت وخارجهــا، 
عضو مجلــس إدارة رابطة 
االجتماعيني الكويتية ونظم 
العديد من املعارض الدولية، 
وتتسم أعماله بالقدرة على 

عادل املشعل وعدد من املكرمني


