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أعلنت زين الشركة الرائدة في 
تقدمي خدمات االتصاالت املتنقلة 
في الكويت عن مشاركة موّظفيها 
وعــائــاتــهــم فــي تنظيف شاطئ 
الشويخ مــن املخّلفات الــضــارة، 
وذلك بالتعاون مع فريق الغوص 
الكويتي بهدف احلفاظ على البيئة 

البحرية الكويتية.
ــة فـــي بــيــان  ــرك ــش وذكـــــرت ال
صـــحـــافـــي أن هـــــذه املــــبــــادرة 
التطوعية أتت استكماالً لشراكتها 
االستراتيجية مع فريق الغوص 
الكويتي التابع للمبّرة التطوعية 
البيئية، وهي جزء من استراتيجية 
زيـــن للمسؤولية االجتماعية 
ــة جتــاه دعــم القطاع  ــدام ــت واالس
ــًة فيما يتعّلق  ــاص الــبــيــئــي، وخ
بحماية البيئة البحرية التي ُتعتبر 
جزءاً ال يتجّزأ من الهوية الكويتية 

األصيلة. 
وبينت زين أن احلملة قد القت 
إقــبــاالً إيجابياً من قبل موّظفيها 
ــن تـــوافـــدوا للمساهمة في  ــذي ال
احلملة وبتواجد فريق الغوص 

ــذه  ــث ُتــعــتــبــر ه ــي ــي، ح ــت ــوي ــك ال
احلملة جزءاً من سلسلة األنشطة 
السنوية التي تنظمها الشركة 
ملوظفيها لتحفيزهم على العطاء 
وتشجيعهم لإلقبال على األنشطة 
التي تخدم املجتمع، حيث دائماً 
ما حترص على رفع حالة الوعي 
لدى موّظفيها بأهمية احلفاظ على 

البيئة سواًء البّرية أو البحرية.
وأشارت الشركة إلى أن اإلقبال 
الكبير الــذي شهدته هــذه احلملة 
مــن قــبــل موظفيها هــو فــخــر لها 
ولكوادرها الوظيفية، وتؤّكد على 
جنــاح الشراكات االستراتيجية 
التي تعقدها مع مختلف اجلهات 
املعنية بالقطاع البيئي في الدولة، 
ومنها فريق الــغــوص الكويتي، 
ــر الــشــركــة ُجــهــداً  ــّدخ ــن ت حــيــث ل
للمساهمة في نشر الثقافة البيئية 
ــدث الــوســائــل  ــأح ــي املــجــتــمــع ب ف
والطرق إلى جانب إشراك موّظفيها 

في هذه احلمات التطوعية. 
وقامت زين مؤّخراً بإهداء فريق 
الغوص قارباً جديداً بالكامل، وهو 

مجّهز بجميع املعدات األساسية، 
ــه إلجنـــاز  ــدام ــخ ــت حــيــث يــتــم اس
العمليات البحرية البيئية التي 
تشمل انتشال سفن وقوارب غارقة 
ورفع شباك صيد مهملة وصيانة 
املرابط البحرية ومراقبة ورصد 
الشعاب املرجانية ورفع املخلفات 
الضارة للبيئة البحرية وتنظيف 
السواحل واجلزر وتوثيق البيئة 

البحرية وغيرها.
وأضافت زين أن دعمها لفريق 
ــدى الـ  الــغــوص الكويتي على م
ــي حتت  ــأت 14 ســنــة املــاضــيــة ي
مظّلة استراتيجيتها جتاه قطاع 
البيئة، والتي ترتكز على سلسلة 
من املبادرات التي تخدم مجاالت 
البيئة املختلفة باعتبارها قضية 
في غاية االهمية في حياة اجلميع، 
مبينة أن رسالتها االجتماعية 
ــوارد  تسعى إلــى احلــفــاظ على امل
الطبيعية وخاصة البحرية منها 
وتعزيز اإلدراك بأهمية الوعي 

البيئي في املجتمع.
ــام فريق الغوص الكويتي  وق

بتكرمي زين في أكتوبر من العام 
املــاضــي 2016، وذلــك مبناسبة 
ــاز 800 مهمة بيئية بحرية  إجن
نفذها الفريق على منت القارب الذي 
قّدمته الشركة في العام 2003، 
ــراً بــإهــداء  ــّؤخ وقــامــت الشركة م
قــارب جديد كّلياً يتضمن أحدث 
املعدات واألجهزة التي ستساهم 
في احلفاظ على البيئة البحرية 
الكويتية عــلــى مـــدى الــســنــوات 

القادمة. 
يذكر أن فريق الغوص الكويتي 
التابع للمبرة التطوعية البيئية 
يهدف إلــى املساهمة في صناعة 
الوعي البيئي لدى مختلف شرائح 
املــجــتــمــع، وحتــفــيــز روح العمل 
التطوعي محلياً ودولياً، وذلك من 
خــال إجنــاز املشاريع والبرامج 
التي تقوم بتأهيل وحماية البيئة 
ــد حصل  البحرية الكويتية، وق
الــفــريــق عــلــى اجلــائــزة البيئية 
الكبرى من مؤسسة الطاقة العاملية 
ومقرها النمسا نظير هذه اخلدمات 

التطوعية .

جانب من الفعالية

ضمن إستراتيجيتها جتاه البيئة وبالتعاون مع فريق الغوص الكويتي 

فريق »زين« ُيشارك في مبادرة تطوعية 
حلماية البيئة البحرية

استقبل بنك اخلليج فــي مقره الرئيسي 
السيدة/ فاطمه أحمد محمد الربيع الفائزة 
بجائزة سحب الدانة ربع السنوي األول لهذا 
العام، حيث تسلمت السيدة فاطمة جائزتها 
النقدية البالغة قيمتها 200،000 د.ك، وذلك 
يوم اخلميس املوافق 13 إبريل 2017، حيث 
كــان في إستقبالها فريق إدارة بنك اخلليج 

لتهنئتها وتسليم اجلائزة لها.
وتعليقاً على فــوزهــا فــي جــائــزة سحب 
الدانة ربع السنوي، قالت السيدة/ فاطمة: 
“أحمد الله على منحي هــذه اجلائزة القيمة 
غير املتوقعة. وقد كانت مفاجأة عظيمة لي 
حني علمت بأنني فزت بجائزة الدانة النقدية، 
وكانت مبثابة احللم الذي حتقق! وعليه، أتقدم 

بالشكر إلى بنك اخلليج!.
ــراء سحب الدانة ربــع السنوي  وقــد مت إج

األول مباشرًة من خال برنامج “الديوانية” 
عبر محطة مارينا إف إم 90.4 اإلذاعية، حتت 
إشــراف ممثل عن وزارة التجارة والصناعة، 

وذلك يوم اخلميس املوافق 30 مارس 2017.
يتضمن برنامج سحوبات الــدانــة لعام 
2017 سحوبات يومية وسحوبات على جوائز 
ربع سنوية كبرى وكذلك السحب السنويعلى 
اجلائزة الكبرى البالغة قيمتها مليون د.ك. . 
وفيما يخص السحوبات اليومية، يتم اإلعان 
عن فائزين اثنني بجائزة قدرها 1،000 د.ك. 
لكل منهما وذلك خال أيام العمل. أما بالنسبة 
للسحوبات ربع السنوية، فهي تتضمن جوائز 
قيمة تتزايد كل ثاثة أشهر. وتأتي اجلوائز 
ربع السنوية على الشكل التالي: جائزة بقيمة 
200،000 د.ك. في الربع السنوي األول والتي 
ــارس، واجلائزة  سبق وأُعلن عنها في 30 م

الثانية بقيمة 250،000 د.ك. وسيجرى 
السحب عليها في 29 يونيو، واجلائزة ربع 
السنوية األخيرة بقيمة 500،000 د.ك. ويتم 
إجــراء السحب عليها في 28 سبتمبر2017. 
وفي اخلتام، يقام السحب الرابع واألخير في 
11 يناير 2018 ويتخلل هذا السحب تتويج 
مليونير الــدانــة لعام 2017 الــذي سيحصل 
على جائزة بقيمة مليون دينار كويتي، والتي 
 TMمت إدراجها في موسوعة غينيس العاملية
وحصدت لقب “أكبر جائزة مرتبطة بحساب 
مصرفي” في العالم”. حساب الدانة من بنك 
اخلليج مــتــاح للكويتيني وغــيــر الكويتيني 
املقيمني في الكويت. وعند فتح حساب برصيد 
200 د.ك. كحد أدنــى، يتأهل العماء الذين 
يحتفظون باحلد األدنى في رصيد حساباتهم 

للدخول تلقائياً في سحوبات الدانة املقبلة.

جانب من االستقبال

200 ألف دينار فاطمه أحمد محمد الربيع تتسلم جائزة نقدية قدرها 

»اخلليج« يستقبل الفائزة بجائزة »الدانة«

»+A« فيتش« متنح الصكوك السعودية تصنيفا عند«
منحت وكالة »فيتش« للتصنيف االئتماني، 
ــوك ســعــوديــة مــقــومــة بــالــدوالر  ــك أول ص
األميركي، تصنيفا ائتمانيا عند مستوى » 

. “ +A
وقالت “فيتش” في تقرير لها أول من أمس، 
إن التصنيف يتماشى مع تصنيف اململكة عند 
“ A+” مع نظرة مستقرة. من جهتها، منحت 

وكالة “موديز” للتصنيف االئتماني، الصكوك 
السعودية، تصنيفا عند “ A1” مستقر، قبل 

طرحها، بحسب ما ورد في صحيفة “املدينة”.
وطــرحــت اململكة اخلميس املــاضــي، أول 
صــكــوك دولــيــة مقومة بــالــدوالر، بقيمة 9 
مليارات دوالر، وبلغت طلبات االكتتاب في 
الصكوك 33 مليار دوالر أميركي، بحسب 

وزارة املالية السعودية.
ــــدار بحسب وزارة املالية  وقــســم اإلص
عــلــى شــريــحــتــني، األولــــى تبلغ 4.5 مليار 
دوالر)16.875 مليار ريال سعودي( لصكوك 
تستحق في العام 2022، والثانية تبلغ 4.5 

مليار دوالر لصكوك تستحق في العام 2027.


