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«زين» شاركت املصلني أجواء صالة القيام

«أبو األيتام» محمد الشايع عاد بعد رحلة عالج:
غمرتني دعوات احملبني في الكويت وخارجها

شاركت زين املزود الرائد للخدمات الرقمية 
في الكويت أجواء وبركة صالة القيام مع املصلني 
خالل العشر األواخر من شهر رمضان املبارك 
ضمــن حملتهــا الرمضانية الســنوية «زين 
الشــهور»، وذلك في عدد من املساجد الكبرى 

بالبالد.
وذكرت الشركة في بيان صحافي أنها أسهمت 
بإطالق هذه املبادرة انطالقا من حملتها السنوية 
لشــهر رمضان املبارك «زين الشهور»، والتي 
سيرت من خاللها قوافل اخلير منذ بداية الشهر 
الكرمي لتشــارك بها بركة وبهجة رمضان مع 
أطياف املجتمع كافة، وذلك بالتعاون مع مختلف 
اجلهات واملؤسســات في البالد لتعكس روح 

العطاء في الشهر الفضيل.
وكعادتها السنوية خالل العشر األواخر 
وحتديدا خالل فترة أداء صالة القيام، شاركت 

زين األجواء الروحانية للعشر األواخر من 
شهر رمضان املبارك من خالل تقدمي خدمات 
الضيافــة للمصلني أثناء صــالة القيام في 
مســجد جابر العلي مبنطقة جنوب السرة 
ومســجد محمد جاســم الســداح بضاحية 

عبداهللا السالم.
وتتخذ زين شعار «زين الشهور» حلملتها 
الرمضانية السنوية ملا لهذا الشهر من مكانة 
خاصــة في قلــب املجتمــع الكويتــي، والذي 
تنعكس فيه روح حب اخلير ومساعدة الغير، 
فالشــركة مســتمرة بااللتزام في تقدمي قيمة 
مضافة للمجتمع، وهو ما يجعلها حترص على 
تناول القضايا األكثر تأثيرا في احلياة، مبينة 
أن حملتها تأتي لتترجم هذا التوجه، وحتمل 
معها رسالة حتث على التقارب والتراحم بني 

جميع أطياف املجتمع.

ثامر السليم

عــاد الى البالد مســاء أول من أمس رئيس 
مجلس إدارة جمعية الصفا اخليرية اإلنسانية 
«أبو األيتام» محمد الشايع قادما من أملانيا بعد 
رحلة عالج، وكان في استقباله لدى وصوله إلى 
مطار الكويت عدد كبير من محبيه الذين عبروا 
عن ســعادتهم بعودته ساملا معافى ومتنوا له 
دوام الصحة والعافية. ولدى وصوله، قال محمد 
الشايع: أوال أشكر اهللا عز وجل الذي أنعم علي 
بالعافية واحلمدهللا والشكر وله الفضل واملنة 
إنني في بلدي وســط أهلي وإخواني، مضيفا: 
أجريت عملية جراحية بسيطة تكللت بالنجاح، 
وهذا من كرم اهللا عز وجل ودعاء اخواني الذين 
أسعدوني بخالص الدعوات، والسؤال عني عبر 

الوسائل وشبكات التواصل االجتماعي املختلفة.
وتابع الشــايع: هــذا إن دل فإمنا يدل على 
حبهم لي جزاهم اهللا خيرا، وقد شعرت بأن لي 
اخوة واخوات سواء داخل الكويت أو خارجها 
يسألون عني طول فترة عالجي، سائال العلي 
القدير أال يصيب أي إنسان مبكروه، وان يشفي 
كل مريض، وأتوجه بالشــكر اجلزيل ألبنائي 
وبناتي الطلبة االيتام في جمهورية قيرغيزستان 
لســؤالهم وحزنهم ملا أصابني وكذلك مكتبنا 
هناك، واخواني واخواتي األفاضل في جمعية 
الصفا اإلنسانية الذين كانوا يتواصلون معي 
ويســألون عني على مدار الســاعة، مقدرا كل 
وسائل االعالم التي حضرت الستقباله، فلهم 
كل الشــكر والتقدير فهم يتواجدون دوما في 

امليدان لنقل معاناة املستضعفني واملرضى.

الشركة قدمت خدمات الضيافة في املساجد خالل العشر األواخر

تقدم بجزيل الشكر لكل من سأل عنه عبر مختلف الوسائل وشبكات التواصل االجتماعي

(ريليش كومار) محمد الشايع متوسطاً مستقبليه في املطار عقب وصوله من رحلة العالج  

محمد الشايع لدى وصوله إلى البالد

م كوادر إدارة القوات اخلاصة التابعة لـ«الداخلية» بنك برقان كرَّ
كــرم بنك برقــان مؤخرا 
عددا من كوادر إدارة القوات 
اخلاصــة التابعــة لــوزارة 
الداخلية تقديــرا جلهودهم 
في تنظيم الورشة التدريبية 
لألمن والسالمة ملجموعة من 
موظفي البنك. وقد مت تنظيم 
التكرمي فــي مقر بنك برقان 
الرئيســي بحضــور نائــب 
رئيس مجلس اإلدارة ورئيس 
اجلهاز التنفيذي للمجموعة 
مســعود حيــات، ونائــب 
الرئيس التنفيذي للمجموعة 
والرئيس التنفيذيـ  الكويت 
رائد الهقهــق ورئيس إدارة 
اخلدمات العامة في بنك برقان 

م.سعود الهدبة.
وقــد جــاء هــذا التكرمي 
تعبيرا عن امتنان بنك برقان 
جلهود فريق القوات اخلاصة 
فــي هذا التعــاون األول من 
نوعه، الذي شمل ورشة عمل 
لتدريب مديري الفروع على 
التعامل مع حاالت االقتحام 
والســطو املسلح، من خالل 
سيناريوهات محاكاة وهمية 
مشابهة ألحداث حقيقية، كما 
مت تســليم شــهادات تقدير 
ملمثلي إدارة القوات اخلاصة 
مــن بينهــم اللواء شــكري 
النجار ـ وكيــل قطاع األمن 
اخلاص وآمر الكتيبة اخلاصة 
بإدارة الوحــدات في وزارة 
الداخلية. وتعليقا على هذا 
احلدث، صرح نائب رئيس 
مجلس اإلدارة ورئيس اجلهاز 
التنفيذي للمجموعة، مسعود 
محمود جوهر حيات قائال: 
«نحن ممتنون للغاية لوزارة 
القــوات  وإدارة  الداخليــة 
اخلاصة لتفانيهم في تعزيز 
الســالمة واألمــن في جميع 
البنوك واملؤسســات املالية 
الكويتية. وهذا التكرمي تعبير 

باحلفاظ على أمــن العمالء 
واملوظفني مبا يتماشــى مع 
سياسات السلطات الرسمية 
فــي الدولــة وقــرارات بنك 
الكويــت املركــزي فــي هذا 

الصدد.
ومنــذ تأسيســه في عام 
١٩٧٧، ركز بنك برقان بشكل 
كبير على قطاعي الشركات 
واملؤسسات املالية. ويحتل 
بنك برقان مركزا رياديا في 
القطــاع املصرفــي الكويتي 
باعتبــاره ثالــث أكبــر بنك 
من حيث األصول، كما يقدم 
خدمــات مصرفيــة مبتكرة 
تتناســب مع قاعدة عمالئه 
املتنامية من أفراد وشركات 

ومؤسسات.
برقــان  بنــك  وميتلــك 
مصــارف تابعــة مملوكــة 
لألغلبية في منطقة الشرق 
األوســط وشــمال أفريقيــا 
وتركيــا متثل مجموعة بنك 
برقان وتشــمل بنك اخلليج 

بهدفه احملــوري املتمثل في 
إرضاء عمالئه عبر املنتجات 

واخلدمات التي يقدمها.
وحصل البنك على شهادة 
ISO/ IEC ٢٧٠٠١ ٢٠١٣ ألنظمة 
 (ISMS) إدارة أمن املعلومات
 ISO وأعيد اعتماده مع شهادة
املرموقــة، ممــا   ٩٠٠١ ٢٠١٥
يجعله أحد البنوك القليلة في 
الكويت ودول مجلس التعاون 
اخلليجي التي حصلت على 
هذه الشهادة للمرة اخلامسة 
على التوالي. ويتميز البنك 
أيضا بكونــه البنك الوحيد 
في الكويت الذي فاز بجائزة 
«جي بي مورغان تشــيس» 
لتقدير اجلودة ملدة عشرين 
عاما متتالية. جتدر اإلشارة 
إلى أن بنك برقان هو شركة 
تابعــة مملوكــة باألغلبيــة 
لشــركة مشــاريع الكويــت 
KIPCO، إحدى أكبر الشركات 
القابضة في الشرق األوسط 

وشمال افريقيا.

اجلزائر (اجلزائر)، ومصرف 
بغداد (العراق ولبنان)، وبنك 
تونس العاملي (تونس) وبنك 
برقانـ  تركيا (تركيا). ولبنك 
برقان حضور قوي في دولة 
اإلمارات العربية املتحدة من 
خالل مكتب الشركة «برقان 
للخدمات املالية احملدودة».

وقــد اســتمر البنــك في 
تطوير أدائه منذ تأسيســه 
مــن خــالل تنويــع مصادر 
التمويل  اإليرادات ومصادر 
وتقويــة قاعــدة رأس املال. 
وســاهم اعتمــاد بنك برقان 
علــى أحــدث التقنيــات في 
تقدمي خدماته في دعم مركزه 
الريادي في السوق احمللية 
وفي منطقة الشرق األوسط 
وشــمال إفريقيا. يعمل بنك 
برقان استنادا إلى قيم الثقة 
وااللتزام والتميز والتطور 
التي متثل أســاس املعايير 
واملمارسات التي يلتزم بها 
لتحقيــق أهدافــه، مدفوعــا 

تقديراً جلهودهم في تنظيم الورشة التدريبية لألمن والسالمة

مسعود محمود جوهر حيات ورائد عبداهللا الهقهق وم. سعود الهدبة مع كوادر إدارة القوات اخلاصة التابعة لوزارة الداخلية

على تقديرنا ألدائهم املهني 
العالــي فــي تنظيم ورشــة 
امليداني  العمــل والتمريــن 
القائم على احملاكاة في فرع 

صبحان».
من جانبه، صرح م.سعود 
الهدبة، رئيس إدارة اخلدمات 
العامة في بنك برقان «نحن 
حريصــون دائما على إبراز 
جهود املنظمات واملؤسسات 
التي نتعاون معها في مختلف 
املجاالت في املشــاريع التي 
ننفذها خلدمة القيم املشتركة 
بيننــا. وقد متكنا، بدعم من 
النجــاح، من  شــركائنا في 
حتقيــق العديد من األهداف 
التــي وضعناهــا خلدمــة 
مصلحــة عمالئنــا والتأثير 
بشكل إيجابي على مجتمعنا 

بشكل عام».
يجدر بالذكر أن بنك برقان 
ملتزم بأعلــى معايير األمن 
والسالمة في منشآته املادية. 
وســيواصل البنــك االلتزام 

«الهالل األحمر» توّقع اتفاقية إلنشاء مركز 
إقليمي لالستجابة للكوارث واحلرائق في تركيا

أعلنــت جمعيــة الهــالل األحمــر أمس 
االثنني عن توقيع اتفاقية مع إدارة الكوارث 
والطوارئ في تركيا (آفاد) إلنشــاء مركز 
اقليمي لالستجابة للكوارث واحلرائق في 
انطاليــا بتركيا بتبرع مــن بيت التمويل 

الكويتي (بيتك).
وقــال نائب رئيس مجلــس االدارة في 
اجلمعيــة أنــور احلســاوي لـ«كونــا» إن 
االتفاقية تنص على انشاء وجتهيز مركز 
اقليمي لالستجابة للكوارث واحلرائق في 
انطاليا لدعم جهود مكافحة حرائق الغابات 
التي اجتاحت العديد من املناطق في تركيا 

وما تبعته من خسائر مادية وبشرية.
وأضاف احلساوي أن (بيتك) خصص 
املبالــغ الالزمــة لدعــم وتنفيذ املشــروع 
االنســاني، مشــيدا بالتعــاون القائم بني 
اجلمعية وبيــت التمويــل الكويتي لدعم 

املشاريع اخليرية املتنوعة.
مــن جانبه، أشــاد رئيس هيئــة إدارة 
الكوارث والطوارئ في تركيا (آفاد) يونس 

سيزار في تصريح مماثل لـ«كونا» بالتعاون 
مع الهالل االحمــر الكويتي، مؤكدا أن هذا 
التعاون في مواجهة الكوارث يســهل على 

الطرفني االستعداد لها.
وقال سيزار إن الهالل األحمر الكويتي 
يتمتع بســجل حافــل من اإلجنــازات في 
جهود العمل اإلنساني والبرامج املجتمعية 
واإلغاثيــة املختلفــة، معربا عــن تقديره 
ملساندة اجلمعية للشعوب التي تتعرض 
للكــوارث الطبيعية واحلد مــن معاناتهم 

اإلنسانية.
وثمن جهود جميع من ساهموا في هذا 
املشــروع الســيما بيت التمويل الكويتي، 
متطلعا الى حتقيــق املزيد من اإلجنازات 

في هذا اإلطار.
وحضر حفل التوقيع سفيرة اجلمهورية 
التركية لدى البالد عائشة كويتاك والرئيس 
التنفيذي ملجموعة بيت التمويل الكويتي 
(بيتك) عبدالوهاب الرشود واألمني العام 
جلمعية الهالل االحمر الكويتي مها البرجس.

أنور احلساوي ويونس سيزار لدى توقيع االتفاقية بحضور السفيرة عائشة كويتاك وعبدالوهاب الرشود

عيادة امليدان تفتتح فرع شرق 
اجلديد في برج كيبكو

خدمات بيت الزكاة في رمضان

في إطار سعيها املتواصل 
للتوســع والتجديــد لتقــدمي 
أفضــل وأجــود خدمــات طب 
الفــم واألســنان التخصصية 
التي تلبي احتياجات عمالئها، 
أعلن مركز عيادة امليدان - أول 
وأفضل عيادة أسنان تخصصية 
فــي الكويت - عــن افتتاحها 
أمس لفرعهــا اجلديد في برج 
كيبكــو الــدور ٤٢، الكائن في 
منطقة شرق، بعد انتقاله من 
مقره السابق الكائن في شرق 
- شارع أحمد اجلابر. وقالت 

بهذه املناســبة: يعتبر مركز عيادة امليدان (فرع شــرق)، الفرع 
األول ملجموعــة مراكز عيــادة امليدان الســبعة التي تغطي كل 
محافظات الكويت، الذي تأسس في عام ١٩٨٦، وانتقال هذا الفرع 
الى أضخم صرح جتاري في العاصمة (برج كيبكو) يعود الى 
مكانته املرموقة إذ يضم أكبر الشركات االستثمارية والعقارية 
إضافة إلى موقعه اإلستراتيجي املميز وطلته البحرية اخلالبة.

اعتــاد بيت الزكاة أن يســتقبل الشــهر الفضيــل بخدمات 
واستعدادات هدفها خدمة كل من املتبرعني واحملتاجني إضافة 
الى أعماله املعتادة، وألن رمضان هو شهر العطاء والصدقات 
تكثر فيه أعمال اخلير ملا يتميز به هذا الشهر من رحمة ومغفرة 
وإحسان، وتسمو وتتحقق فيه أهداف البيت وتصل إلى ذروتها 
ويطغــى عليه جو من التكافــل االجتماعي الذي يحقق بدوره 
رؤية بيت الزكاة في ريادته بالعمل الزكوي واإلنساني، والتي 
في مقدمتها قيام إدارة املشــاريع والهيئات احمللية لدى البيت 
بتسليم املسلة الغذائية لألسر املسجلة واملستحقة (وهو بديل 

لتنفيذ مشروع والئم االفطار داخل الكويت).
وقد قامت إدارة النشاط اخلارجي وكعادتها كل سنة بدعم 
املشاريع اخليرية املوسمية اخلارجية والتي متثلت في مشروع 
والئم اإلفطار الذي اشتمل على وجبات إفطار تكلفتها ٧٥٠ فلسا 
أو سلة غذائية قيمتها ٢٢٫٥٠٠ دينارا، وذلك إلفطار صائم شهر 
كامل، ومت تنفيذ املشروع في ١٦ دولة. وينظم مثل هذا املشروع 
كل عام أيضا داخل دولة الكويت، واستوجب تبديله هذا العام 

بالسلة الغذائية نظرا لألوضاع الراهنة وجائحة كوفيد-١٩.

«األهلي املتحد» يشارك األطفال باملستشفيات فرحة القرقيعان

في بادرة إنسانية ومجتمعية 
هادفة، نظم البنك األهلي املتحد 
عدة زيــارات إلى مجموعة من 
املستشفيات بالكويت ملشاركة 
األطفال الذين يخضعون للعالج 
في هــذه املستشــفيات فرحة 
القرقيعان، واالستمتاع بأجواء 
البهجة الرمضانية، مما يدخل 
السرور والفرحة على نفوس 
هؤالء الطفال ونفوس عائالتهم.

املرضى، مبا يتوافق مع جهود 
البنك الرامية إلى مد يد العون 
واملســاعدة وتقدمي كل ســبل 
الرعايــة للمرضــى، وخاصــة 
الذيــن يحتاجون  من األطفال 
لدعمهم معنويا ورسم البسمة 
على وجوههم فــي هذه األيام 
املباركــة. وأضافــت: إن هــذه 
الزيــارات التي نحــرص على 
القيــام بهــا إلى املستشــفيات 

باملزيد من األنشطة والبرامج 
املوجهــة لألطفــال. وأكــدت 
التميمي أن البنك األهلي يواصل 
مبادراتــه فــي إطــار برنامجه 
املتميز للمسؤولية املجتمعية 
مبناسبة شهر رمضان الفضيل 
الــذي تتجســد فيــه املعانــي 
اإلنسانية واخليرية وتتأصل 
فيه روح التكافــل االجتماعي 

بني جميع أفراد املجتمع.

انطالقــا من دورنــا املجتمعي 
كجــزء ال يتجزأ من النســيج 
االجتماعي الكويتي، من شأنها 
تقــدمي الدعم املعنوي لألطفال 
املرضي وعائالتهم، فضال عن 
أنها تعكس التــواد والتراحم، 
وتؤكد الترابط اإلنســاني بني 
املجتمع، فنحن نرى في ضحكة 
األطفال وسعادتهم طاقة ودافعا 
لنا إلى مزيد من العطاء، والقيام 

فاتن التميمي تقدم القرقيعان ألحد االطفال املرضى فريق املسؤولية املجتمعية في األهلي املتحد مع ممثلي مستشفى األمراض الصدرية

وبهذه املناســبة، أوضحت 
رئيس إدارة اإلعالم االجتماعي 
واملسؤولية املجتمعية بالبنك 
األهلي املتحد فاتن التميمي أن 
فريــق املســؤولية املجتمعية 
بالبنــك قــد تطــوع لزيــارة 
مركــز مكي جمعة للســرطان، 
ومستشــفى أمــراض الصدر، 
ومركز الكويت للصحة النفسية 
لالحتفال بالقرقيعان مع األطفال 

محبو «أبو األيتام» في استقباله قبيل عودته

ملشاهدة الڤيديو


