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«صناعات الغامن» اختتمت رعايتها ملاراثون «تكوين» 

اختتمت شــركة صناعــات الغامن 
(مجموعة قتيبة الغامن) رعايتها ملبادرة 
ماراثون القــراءة اخليري بنســخته 
العاشرة، الذي أطلقته مكتبة تكوين، 
وذلك على مدار يومني (١٦ـ  ١٧ ديسمبر) 
في مجمع ديزاين ديستركت في منطقة 

الشويخ.
وتعد هذه املشاركة األولى لشركة 
صناعات الغامن في دعم مبادرة ماراثون 
القــراءة اخليري، وهي مبادرة مميزة 
وفريــدة من نوعها، حيث تقوم فكرة 
ماراثــون القــراءة اخليــري علــى أن 
يستضيف مجمع ديزاين ديستريكت 
زوار مكتبــة تكوين، وتقــوم املكتبة 
بتوفير الكتب للزوار، بينما يتبرع رعاة 
املبادرة بقيمة دينار واحد مقابل كل ١٠

صفحات يتم قراءتها، وذلك للمساهمة 
في تعليم األطفال املعسرين.

وسط أجواء مفعمة بأنغام املوسيقى 
الهادئة، احتضنت أروقة مجمع ديزاين 

ديستركت الذي تقع فيه مكتبة تكوين 
إلى قاعة قراءة كبيرة، احتضنت مئات 
القراء مبختلف اهتماماتهم، حيث وصل 
عدد املشــاركني في املاراثون إلى ٧٨٦

مشــاركا، قــرأوا ٥٤٫٣١٠ صفحات من 
كتب مختلفة للمساهمة في املاراثون 
اخليري الذي حمل شعار «أنت تقرأ... 

وطفل يتعلم».
إضافة إلى دعمها عن طريق التبرع، 
بــادرت «صناعــات الغــامن» بتوفير 
مشــروبات القهوة والشاي مبختلف 
أنواعها عن طريق ركن خاص لـ«كوستا 
كوفي»، سلســلة املقاهي البريطانية 
الشهيرة التي تديرها شركة صناعات 
الغامن في الكويت، باإلضافة إلى تقدمي 
١٠ أجهــزة لوحية مخصصــة لقراءة 
الكتب (Kindle) عن طريق «إكسايت» 
حيث أجرى فريــق منظمي املاراثون 
سحبا على األجهزة جلميع املشاركني 

في املاراثون.

وأكدت إدارة شركة صناعات الغامن 
أن املشاركة في دعم ماراثون القراءة 
اخليري تأتي اتساقا مع سياستها في 
تشــجيع ودعم املبــادرات املجتمعية 
ومســاندة مؤسســات املجتمع املدني 
والقطــاع اخلــاص في تعزيــز القيم 
املشتركة املرتكزة حول العطاء، وهي 

قيم متأصلة في هويتها الكويتية.
بدورها، أشــادت رئيســة اللجنة 
املنظمة ملاراثون القراءة اخليري خديجة 
الشمري بجميع اجلهات املشاركة في 
إجناح ماراثون القراءة اخليري، معبرة 
عن اعتزاز «تكوين» بالتفاعل امللموس 
ملؤسســات القطاع اخلــاص في دعم 
هذه املبادرة في نســختها العاشــرة، 
ومســاهمتهم في دعم ثقافــة القراءة 
وأهميتهــا لــدى كافة فئــات املجتمع 
بالدرجة األولى، باإلضافة إلى املساهمة 
في دعم حق التعليم لشريحة كبيرة من 
األطفال املعسرين من األسر املتعففة.

«برقان» حقق حلم طفل من مرضى الرعاية التلطيفية 
بحضور نصف نهائي كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢

تعيني فاضل الدوسري رئيسًا تنفيذيًا 
لشركة املشروعات السياحية

انطالقا من إميانه الراسخ 
في خدمة املجتمــع، قام بنك 
برقــان بتحقيــق حلــم أحد 
األطفال من مرضــى الرعاية 
التلطيفية، وتقدمي الفرصة له 
حلضور مباراة نصف النهائي 
فــي كأس العالــم FIFA قطر 
٢٠٢٢، وذلك في إطار الشراكة 
االستراتيجية التي جتمع بنك 
برقان مع اجلمعية الكويتية 
لرعاية األطفال في املستشفى 
وبيت عبداهللا لرعاية األطفال.

ومنــذ تأسيســه، حرص 
بنك برقان على وضع برنامج 
شــامل ومتكامل للمسؤولية 
االجتماعية. وتأتي الشــراكة 
الطويلة مع اجلمعية الكويتية 
لرعاية األطفال في املستشفى 
وبيت عبداهللا لرعاية األطفال 

أعلن مجلس إدارة شــركة املشروعات 
السياحية عن تعيني فاضل محمود الدوسري 
رئيســا تنفيذيا للشــركة، كان ذلك ثمرة 
جهود اســتمرت لـ ٣ أشهر عملت خاللها 
املنبثقة  التعيينــات والترشــيحات  جلنة 
من مجلــس اإلدارة بالتعاون مع شــركة 
برو كابيتا االستشــارية باستقطاب السير 
الذاتية وتقييمها، حيث مر املتأهلون منهم 
باختبارات متنوعة ومقابالت شخصية، وذلك 
لضمان سالمة اختيار من سيقود مسيرة 
الترفيه في الكويت من خالل الشركة. وبعد 

االنتهاء من إجراءات التعيني استقر مجلس 
اإلدارة على اختيار فاضل محمود الدوسري 
ملنصب الرئيس التنفيذي لشركة املشروعات 
السياحية، ويشكر املجلس كل من تقدم على 
الوظيفة ولم يحالفه احلظ ويتمنى لهم التوفيق 
والنجاح في حياتهم العملية. ويتمتع فاضل 
الدوســري بخبرة تفوق الـ ١٧ سنة، عمل 
خاللها في قطاعات عدة، منها قطاع البنوك 
والصناعة واالستثمار، وكان الدوسري أحد 
أهم العناصر الفاعلة في استجالب وتشغيل 

مشروع وندر الند الكويت.

على جتربة ممتعة ال تنسى. 
وقــد شــملت هــذه الرحلــة 
تذكرتــني حلضــور مبــاراة 
نصــف النهائــي، إضافة إلى 
مزايا متنوعة لتوفير جتربة 
فريــدة مــن نوعهــا، مبا في 
ذلك اإلقامة الفندقية، خدمات 

التنقل في دولة قطر، خدمات 
كونسييرج اخلاصة بالفندق، 
وغيرهــا الكثير من وســائل 

الراحة واألمان.
وفي هــذا الصــدد، أكدت 
التســويق  رئيســة دائــرة 
واالتصاالت للمجموعة في بنك 
برقان خلود رضا الفيلي أهمية 
هذه املبادرة، قائلة: «إننا ندرك 
حجم املسؤولية االجتماعية 
التي نتبناهــا في بنك برقان 
ونعمــل دائما علــى االهتمام 
بــكل التفاصيــل التي ترتقي 
بأدائنا اإلنساني»، الفتة إلى 
أن كل مبادرة اجتماعية تعتبر 
إجنازا متقدما يضاهي حتقيق 
اإلجنازات املالية، كما انه يعبر 
التزامنا بقيمنا وأهدافنا  عن 

األساسية وثقافتنا.

بالتعاون مع بيت عبداهللا لرعاية األطفال واجلمعية الكويتية لرعاية األطفال في املستشفى

الطفل محمد خالل حضوره مباراة نصف النهائي

فاضل محمود الدوسري

امتدادا لرؤية البنك اإلنسانية 
وحرصــه الدائــم على العمل 
املشترك فيما يخدم املجتمع 
الكويتــي. كما حــرص فريق 
بنك برقان على تسهيل جميع 
إجــراءات الســفر، للتأكد من 
حصول الطفل محمد ووالدته 

«األشغال» طرحت ممارسة كاميرات
عاطف رمضان

علمــــت «األنباء» أن وزارة األشــــغال دعت املمارسني املتقدمني 
بعطاءات ملمارسة توريد وتركيـــب وتشــــغيل وصيانة كاميرات 
مراقبة أمنية ملواقع الوزارة حلضور جلسة عـــلنية للتــــفاوض 
بشأن العرض املالي املقدم، وذلـــــــك من خــــالل جولة واحـــدة 
جلميع املمارســني مت عقدها يوم األحد املاضي في املقر الرئيســي 

للوزارة.

احتاد املوظفني يطالب بتعديل سلم الرواتب
شــدد نائب رئيــس االحتاد 
الوطني للموظفني ورئيس نقابة 
العاملني بوزارة التعليم العالي 
د.خالــد البــراك علــى ضرورة 
قيــام احلكومة مبســؤولياتها 
جتاه توفيــر احليــاة الكرمية 
للمواطنــني خاصــة شــريحة 

املوظفــني الذين يعتمدون كليا 
علــى الراتب الشــهري في ظل 
الزيادات املستمرة في األسعار 
وعجزهم عن توفير احتياجاتهم 

األسرية واملعيشية.
اإلدارة  إن  البــراك  وقــال 
املركزية لإلحصاء أوضحت أن 

الرقم القياسي ألسعار املستهلك 
في الكويت ارتفعت في نوفمبر 
٢٠٢٢ بنســبة ٦٫٧٤٪ مقارنــة 
بالشــهر ذاته من ٢٠٢١، وسلع 
أخرى ارتفعت ولكن بنسب أقل.
وطالــب احلكومــة مبراقبة 
األســعار واحلد مــن الزيادات 

املســـــتمرة مع ســرعة تعديل 
سلــــم الرواتــب مبــا يتوافق 
مع هــــذه الزيادات الكبيرة في 
األســعار التــي بــدأت منذ عدة 
ســنوات وال زال سلم الرواتب 
ســاكنا لم يتحرك ملواجهة هذا 

د. خالد البراكالغالء.


