
أطلق بيت التمويل الكويتي 
“بيتك”، كأول بنك في الكويت، 
اخلدمة الرقمية اجلديدة والفريدة 
م��ن نوعها “األسعار املباشرة 
 ،Live FX Pricing  ”للعمالت
وهي خدمة تتيح للعمالء ميزة 
التسعير املباشر للعمالت أثناء 
ع��م��ل��ي��ات حت���وي���الت التلكس 
احمللي أو العاملي، وكذلك عمليات 
ال��ت��ح��وي��الت ب���ن احل��س��اب��ات 
بالعمالت األجنبية، حيث تتميز 
اخلدمة بأنها متوفرة على مدار 
24 ساعة طيلة أي��ام العمل في 
االسبوع، وتقدم هوامش ربحية 

تنافسية.
وقال مدير عام خزانة الكويت 
ف���ي “بيتك”- أح��م��د عيسى 
السميط، ان خ��دم��ة “األسعار 
امل���ب���اش���رة للعمالت” تتميز 
بالديناميكية في األسعار، الفتا 
الى انها متنح العميل مرونة أكبر 
وكفاءة أثناء تنفيذ العملية، وذلك 
باالعتماد على اح���دث احللول 

التكنولوجية.
وأش��ار السميط في تصريح 
صحفي، الى ان اخلدمة متوفرة 
على   ،KFHonline ع��ب��ر 
املوبايل او عبر املوقع االلكتروني 
ل�”بيتك”، وت��ش��م��ل ب��اق��ة من 
العمالت وهي: الدوالر األمريكي، 
وال�����دوالر ال��ك��ن��دي، وال��ي��ورو، 
واجل��ن��ي��ه االس��ت��رل��ي��ن��ي، وال��ن 

الياباني، والليرة التركية.

وأوضح السميط: “في الوقت 
الذي تزيد فيه البنوك من هامش 
الربحية اث��ن��اء العمليات التي 
ينفذها العمالء خ��ارج ساعات 
العمل عبر املوبايل واالنترنت 
كنوع من التحوط، يقوم “بيتك” 
ب��ات��خ��اذ م��ب��ادرة متميزة عبر 
طرح خدمة “األسعار املباشرة 
 ،Live FX Pricing ”للعمالت
التي تخلق حال لزيادة االسعار 
وحتافظ على اسعار تنافسية 
مباشرة” خالل وخ��ارج ساعات 
ال��ع��م��ل، مبينا ان ذل���ك يجسد 
اخلبرة العريقة للبنك في مجال 
اخل��زي��ن��ة وال��ك��ف��اءة ف��ي ادارة 
االن��ك��ش��اف على ال��ع��م��الت عبر 
تبني ح��ل��ول ال�Fintech في 

أسواق العمالت االجنبية.
وأض��اف انه من ابرز مميزات 
اخلدمة انها تقدم للعميل اسعارا 
تنافسية للعمالت اثناء التحويل 
أكثر فعالية م��ن األس��ع��ار التي 
تقدمها ال��ف��روع، باالضافة الى 
انها خدمة رقمية ميكن تنفيذها 
اونالين وفي غضون دقيقة من اي 
مكان وزمان دون احلاجة لزيارة 
ال��ف��رع، األم��ر ال��ذي يتماشى مع 
استراتيجية التحول الرقمي في 
“بيتك” التي قطع فيها أشواطا 
كبيرة اكدت ريادته وتفرّده في 
طرح اخلدمات املصرفية الرقمية 

املبتكرة.
وت��اب��ع ال��س��م��ي��ط: “يواصل 

“بيتك” جهوده في توفير باقة 
متنوعة م��ن احل��ل��ول املصرفية 
االلكترونية وخدمات ومنتجات 
اس���واق امل���ال ومنتجات النقد 
األج��ن��ب��ي، ال���ى ج��ان��ب خ��دم��ات 
ح��س��اب امل��ق��اص��ة، وال��ت��س��وي��ة 
باليورو، وبيع وشراء العمالت 
األج��ن��ب��ي��ة، وح��س��اب ال��ذه��ب، 
 KFH( ومنصة بيع العمالت
Global(، ومنتج مبادلة األرباح 
)PRS(، ومنتج الوعد بالشراء، 
وغيرها من اخلدمات واملنتجات 
التي من شأنها أن تعزز مكانة 
“بيتك” على خارطة الصناعة 

املصرفية االسالمية والعاملية.”
وأك���د ان احل��ل��ول املصرفية 
الرقمية التي يقدمها “بيتك”، 
تلقى اق��ب��اال وترحيبا كبيرين 
من العمالء، مؤكدا املضي قدما 
في ه��ذا التوجه لتعزيز جتربة 
ال��ع��م��ي��ل امل��ص��رف��ي��ة، وال��ت��ف��رد 
ب���اط���الق خ���دم���ات م��ص��رف��ي��ة 
متطورة، واحل��ف��اظ على مكانة 

“بيتك” الرائد عامليا.

أج��رى بنك اخلليج سحب حساب الدانة ربع 
السنوي األول هذا العام، وأعلن عن فوز السيد/ 
عبدالعزيز عبدالله علي بن غيث بجائزة 100،000 
دينار كويتي. وجرى السحب في مقر بنك اخلليج 
بحضور ممثل من وزارة التجارة والصناعة، و 
.Ernst & Young ممثل من شركة إرنست أند يونغ

وح��ول هذا السحب، قال محمد القطان، املدير 
العام للمجموعة املصرفية لألفراد في بنك اخلليج: 
“نبارك لعميل حساب الدانة احملظوظ، عبدالعزيز 
عبدالله علي بن غيث، فوزه بجائزة ال� 100،000 
دينار كويتي. ه��ذا السحب هو أول سحب ربع 
سنوي لهذا ال��ع��ام، ولدينا العديد م��ن الفرص 
القادمة ، شهرًيا وربع سنوًيا وسنوًيا! لذلك نذكر 
العمالء وندعوهم لالدخار في حساب الدانة الذي 
ميكنهم فتحه واإلي��داع فيه إلكترونًيا عن طريق 
تطبيق بنك اخلليج، أو زيارة أحد فروعنا املنتشرة 

في أنحاء البالد. وأمتنى احلظ الوفير للجميع!”
ح��س��اب ال��دان��ة م��ن أف��ض��ل حسابات االدخ���ار 
ف��ي ال��ك��وي��ت، بسحوباته ال��دوري��ة ال��ت��ي حتمل 
جوائز قيمة ومبميزاته الكثيرة حلاملي احلساب. 
فهناك ف��رص شهرية للفوز بألف دينار كويتي 
لعشرة فائزين، إضافة إلى سحبان ربع سنويان 
جائزة كل منها 100،000 دينار كويتي، وسحب 
نصف سنوي جائزته 1،000،000 دينار كويتي، 
والسحب السنوي الكبير على اجلائزة الكبرى التي 

تبلغ 1،500،000 دينار كويتي.
م��ن املميزات العديدة التي يتمتع بها عمالء 
حساب الدانة أنه احلساب الوحيد في الكويت الذي 
ل فرصك بالفوز من السنة املاضية إلى السنة  يحوِّ
التالية وذل��ك ضمن برنامج مكافأة العمالء على 

وفائهم ووالئهم لبنك اخلليج.
ك��ذل��ك، مت��ت إض��اف��ة ك��ل ف��رص ال��رب��ح لعمالء 
الدانة احلالين من عام 2020 )من 1 يناير إلى 31 

ديسمبر 2020( إلى سحوبات عام 2021. ومن 
اجلدير بالذكر أن جميع السحوبات تتم بحضور 
ممثل من وزارة التجارة والصناعة، وتتم مراجعة 
وت��دق��ي��ق ال��س��ح��وب��ات رب��ع السنوية والسحب 
 Ernst & السنوي م��ن شركة إرن��س��ت أن��د يونغ

.Young
ول��زي��ادة ف��رص الربح، يجب على العمالء أن 
يحافظوا على املبلغ املودع في احلساب ألن ال يقل 
عن 200 دينار كويتي، أو أن يزيدوه للحصول 
على ف��رص رب��ح أكثر باستمرار. ميكن للعمالء 
احلصول على فرصة لدخول في السحب الشهري 

وربع السنوي والسنوي. 
وللمشاركة ف��ي السحوبات ال��ق��ادم��ة، يجب 
فتح حساب الدانة مببلغ 200 دينار كويتي على 
األقل، إضافة إلى: التقدم بطلب من خالل اخلدمة 
املصرفية عبراملوبايل/ اإلنترنت، أو التفّضل 
بزيارة أقرب فرع لبنك اخلليج، وذلك لعمالء بنك 
اخلليج احلالين. أما العمالء اجلدد، فيرجى منهم 
التفّضل بزيارة أقرب فرع لبنك اخلليج، بعد حجز 
 Visit Gulf موعد للزيارة عن طريق تطبيق
Bank، الذي يجعل بدوره جتربة الزيارة أكثر 

سهولة ويسر.
ويتيح البنك إمكانية اإليداع في حساب الدانة 
بسهولة ويسر، وذل��ك لتمكن العمالء من زيادة 
فرصهم في الفوز، حيث ميكنهم اإليداع عن طريق: 
اخلدمة املصرفية عبر املوبايل اإلنترنت ومن خالل 
خدمة الدفع الذاتي اجلديدة “ePay”. أو زيارة 
أي من أف��رع بنك اخلليج، أو عن طريق أجهزة 
الصراف االٔل��ي ATM  وأجهزة الصراف االٔلي 
التفاعلي ITM، أو االتصال مبركز خدمة العمالء 
1805805. كما ميكن إنشاء أم��ر إي��داع مجاني 
من حسابات أخرى لدى بنك اخلليج إلى حساب 

الدانة.

8alwasat.com.kw

ق���ال ت��ق��ري��ر ال��ش��ال االس��ب��وع��ي 
الصادر عن تقرير “املواطن” –  ديوان 
احملاسبة : دي��وان احملاسبة -ومعه 
زميله بنك ال��ك��وي��ت امل��رك��زي- من 
املؤسسات النادرة التي الزالت متثل 
نقطة ضوء تستحق الدعم واإلشادة، 
وت��ق��ري��ر “املواطن” ال���ذي يصدره 
الديوان سنوياً هو إسم على مسمى، 
والتميز هنا ك��ام��ن ف��ي إستقاللية 
ال���دي���وان وص��راح��ت��ه ف��ي مخاطبة 
املواطن. فتقرير املواطن 2020، يحمل 
أهم هموم الوطن واملواطن، أي الفساد 
والهدر وغياب الربط والتنسيق بن 
اجل��ه��ات احلكومية، ورغ��م فاعلية 
رقابته، يظل من املؤسسات النادرة 
التي حتقق وف��راً على املالية العامة 
وإن بشكل غير مباشر. وبلغ ما وفرته 
من وقف هدر وفساد في أربع سنوات 
مالية، نحو 1.1 مليار دينار كويتي، 
وف��ي السنة املالية 2020/2019 
وفرت 8.7 دينار كويتي مقابل كل 1 

دينار كويتي أنفق عليها، ونأمل أال 
يصبح الديوان ضحية سالمة عمله 

كما كان حال مؤسسات أخرى. 
في ث��الث شهور ونصف الشهر، 
أو م���ا ب���ن م��ن��ت��ص��ف ش��ه��ر م���ارس 
2020 ونهاية شهر يونيو 2020، 
درس ال���دي���وان 827 م��وض��وع��اً، 
بلغت تكلفتها نحو 1.4 مليار دينار 
كويتي، كانت نتيجة ال��دراس��ة وفر 
على اخلزينة العامة بنحو 44.4 
مليون دينار كويتي. ودرس فريقه 
ل��ل��ح��االت ال��ط��ارئ��ة لقطاع الرقابة 
املسبقة 550 موضوعاً، %46 منها 
مرتبطة باجلائحة، والباقي 54% 
ملوضوعات طارئة أخ��رى، مت مترير 
%64 منها، وكان %3 منها مخالفة، 
و%13 رف��ض��ت، و%20 مت سحب 
أوراق��ه��ا. وي��ورد بعض األمثلة على 
تخبط، ورمب��ا شبهة فساد، لبعض 
تلك املواضيع التي مت درسها، فوزارة 
الصحة، قدمت طلباً لشراء مستلزمات 

صحية، من ضمنها قناع واقي للوجه، 
ومت تقدمي ثالث أرقام للمخزون منه، 
األول من وزارة الصحة بوجود عدد 
200 ألف قناع، والثاني من وزارة 
الصحة أي��ض��اً ب��ع��دد صفر قن�اع، 
والثال�ث م�ن األمان�ة العام�ة ملجلس 

الوزراء بوجود 
ع���دد 300 أل���ف ق��ن��اع، كلها عن 
نفس امل��خ��ازن. واملثال اآلخ��ر يجعل 
وزارة الصحة أرح���م، حيث قدمت 
وزارة الصحة طلباً لشراء 200 ألف 
عبوة معقم بحجم 500 م��ل بسعر 
ال��واح��دة 880 فلس، وقدمت وزارة 
ال��دف��اع طلب ل��ش��راء نفس الكمية 
ونفس النوعية، ولكن بسعر الواحدة 
2،950 دينار كويتي. وال��وزارت��ان 
ضمن نفس مجلس ال����وزراء، وفي 
ظل جائحة تتطلب التنسيق الدائم 
بن وزارات��ه��ا، وحت��ت ضغط شديد 
من حريق السيولة، ول��وال الديوان 
مل��رت صفقتان مبثل ه��ذا التفاوت 

في األس��ع��ار. ويفصح ال��دي��وان بأن 
اجل��ه��ات حت��ت رق��اب��ت��ه خ��س��رت في 
أرب��ع سنوات مالية قضايا بأحكام 
نهائية بأكثر من 120 مليون دينار 
كويتي، وأن القضايا املرفوعة عليها 
تبلغ قيمة مطالباتها ن��ح��و 333 
مليون دينار كويتي، ويعزو السبب 
إل��ى غياب قاعدة املعلومات وغياب 
الربط والتنسيق مع إدارة الفتوى 

والتشريع. 
ثم يسمي ال��دي��وان ه��دف رئيسي 
يستحق مواجهته بكل ق��وة، أي آفة 
ال��ف��س��اد، وي��ذك��ر م��س��اوئ تلك اآلف��ة 
االقتصادية والسياسية واإلجتماعية، 
وف��ي تشخيص صحيح ل��ه��ا، يذكر 
مثالً عن كم كان فاضحاً وغبياً فساد 
ضيافة وزارة الداخلية. ويعرج أيضاً 
وبتشخيص صحيح حول أزمة املالية 
ال��ع��ام��ة، م��ن أح��ادي��ة مصدر الدخل 
غير املستدام، إل��ى ض��رورة ترشيد 
اإلنفاق، فاإليراد في انخفاض متصل، 

وامل��ص��روف��ات ف��ي ارت��ف��اع متصل، 
والعجز إلى أرقام قياسية. جهد مقدر، 
ال منلك س��وى تقدمي كل الشكر لكل 

من ساهم به، فاألصل في مؤسسات 
العامة هو أن تكون مؤسسات دولة، 
وليس مؤسسات واحد من فروعها ال 

يجيد أبجديات العمل، وللموقف حتماً 
ثمن، يدفعه الصالح من املؤسسات 

لألسف.

24 ساعة  السميط: متوفر للعمالء 
ط���ي���ل���ة أي��������ام ال���ع���م���ل ف�����ي االس����ب����وع

أحادية مصدر الدخل غير املستدام سبب أزمة املالية العامة

4 سنوات مالية 1.1 مليار دينار في  »الشال«: »احملاسبة« وفر  

أعلن البنك التجاري الكويتي 
أن ال��ف��رص��ة األخ��ي��رة لدخول 
سحب “حساب النجمة” نصف 
ال��س��ن��وي ه��و 1 م��اي��و 2021 ، 
وذل���ك ل��ل��ف��وز ب��ج��ائ��زة ق��دره��ا 
500 ألف دينار كويتي، حيث 
س��ي��ج��ري ال��س��ح��ب ب��ت��اري��خ 4 
يوليو 2021، بحضور واشراف 
ممثل وزارة التجارة والصناعة 

وكذلك ممثلي مكاتب التدقيق. 
وف���ي ه���ذا ال��س��ي��اق ص��رح 
ع��ب��دال��ع��زي��ز الزعابي– مدير 
عام بالوكالة – قطاع اخلدمات 
املصرفية لألفراد في البنك قائالً 
أن جوائز حساب النجمة، ليست 
مم��ي��زة بحجم مبالغ اجل��وائ��ز 
امل��ق��دم��ة فحسب، ول��ك��ن أيضاً 
بتنوعها ط��وال السنة، فهناك 
ج���وائ���ز أس��ب��وع��ي��ة وش��ه��ري��ة 
وجائزة نصف سنوية سيقام 
عليها السحب في 4 يوليو املقبل 
وق��دره��ا نصف مليون دينار 
كويتي، باإلضافة إلى اجلائزة 
الكبرى 1.5 مليون دينار، والتي 
تعد اجلائزة األكبر في العالم 
منوهاً أن حساب النجمة بات 

من احلسابات املفضلة للعديد 
من العمالء.

وتابع الزعابي مبيناً أن البنك 
قد ق��ام بتعديل ش��روط ومزايا 
حساب النجمة اعتبارا من 17 
اب��ري��ل 2021 ، ليصبح احلد 
األدن��ى املطلوب لفتح احلساب 
ودخول السحوبات هو -/500 
دينار كويتي وما فوق  وكلما  زاد 
املبلغ احملتفظ به في احلساب 
زادت فرص فوز العميل، حيث 
أن كل 25 دينار كويتي متنح 

العميل فرصة واحدة للفوز. 
وأض���اف كاشفاً أن حساب 
النجمة يوفر ألصحابه أيضاً 
العديد م��ن امل��زاي��ا، إذ يحصل 
العميل على بطاقة سحب آلي، 
ك��م��ا يستطيع احل��ص��ول على 
بطاقة ائتمان بضمان احلساب، 
واحل��ص��ول على ك��ل اخل��دم��ات 
املصرفية التي يوفرها التجاري.

وأوضح الزعابي بأنه ميكن 
ألي عميل من عمالء التجاري 
ف��ت��ح ح���س���اب ال��ن��ج��م��ة بكل 
سهولة وفي ثواني معدودة عن 
 CBKطريق تطبيق التجاري
Mobile  أو خدمة “التجاري 
أونالين”، والدخول في جميع 
السحوبات، أما بالنسبة للعمالء 
اجلدد فإنهم يستطيعون تقدمي 
ط��ل��ب ف��ت��ح احل��س��اب مباشرة 
 CBK عبر تطبيق ال��ت��ج��اري
Mobile  وطلب احلصول على 
بطاقة السحب اآللي واستالمها 
على العنوان ال��ذي يختارونه 
واإلي���داع مباشرة في احلساب 
عبر الوسائل االلكترونية بدون 

احلاجة إلى زيارة الفرع. 

»التجاري«: األول من مايو آخر موعد لدخول 
سحب النصف مليون دينار من »النجمة«

في سحب حساب الدانة ربع السنوي األول

»اخلليج« يتوج عبدالعزيز عبدالله علي 
بـ100.000 دينار  بن غيث فائًزا 

استالم اجلائزة

عبدالعزيز الزعابي
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محمد القطان

»برقان«يقّدم لعمالئه جتارب 
استثنائية من خالل برنامج 

»مكافآت برقان« احلصري
ف����ي إط������ار س��ع��ي��ه 
ل���الرت���ق���اء ب��ت��ج��ارب 
ال���ع���م���الء وت���ع���زي���ز 
اخل���دم���ات امل��ص��رف��ي��ة 
امل���ق���ّدم���ة ل���ه���م، أع��ل��ن 
بنك ب��رق��ان ع��ن إط��الق 
برنامج ال��والء الشامل 
برقان”،  “مكافآت 
البرنامج االحدث ضمن 
قائمة منتجاته املبتكرة. 
ويكافئ برنامج الوالء 
اجل��دي��د جميع عمالء 
بنك برقان على جميع 
معامالتهم وعملياتهم 
ال��ش��رائ��ي��ة ب��واس��ط��ة 
البطاقات االئتمانية، 

مما يوفر لهم مجموعة متنوعة من خيارات ومزايا االسترداد 
احلصرية.

ومن خالل منصة “مكافآت برقان” اجلديدة، سيتمكن 
عمالء بنك برقان من اكتساب نقاط املكافآت عند استخدامهم 
لبطاقاتهم، كما توفر هذه املنصة مرونة استرداد هذه النقاط 
واستبدالها مبجموعة من اخليارات التي تتضمن احلصول 
على تذاكر السفر وإمت��ام حجوزات الفنادق، أضافة إلى 
إمكانية التسوق وشراء قسائم الهدايا والقيام باالسترداد 
النقدي. وتتيح هذه املنصة للعمالء أيًضا استرداد النقاط 
واستخدامها للدفع مقابل مشترياتهم بواسطة ميزة “الدفع 
بالنقاط”. فضالً عما سبق، ميكن للعمالء استخدام النقاط 
لشراء أميال طيران من شركات طيران محددة واستبدال 
نقاط “مكافآت برقان” اخلاصة بهم بتذاكر طيران متوفرة 
عبر أكثر م��ن 750 شركة ط��ي��ران واحل��ج��ز ف��ي أكثر من 
700،000 فندق حول العالم. كما ميكن استبدال النقاط 
لدى الشركاء الذين يقدمون ميزة تبادل األميال مثل العربية 
للطيران واالحتاد للطيران واحلصول على تذاكر الطيران 

وحجوزات الفنادق لألصدقاء وأفراد العائلة.
وفي تعليق له على هذا البرنامج، صّرح ناصر القيسي، 
رئيس مدراء اخلدمات املصرفية الشخصية في بنك برقان، 
ق��ائ��اًل: “يواصل بنك برقان ترسيخ مكانته ال��رائ��دة في 
األس��واق احمللية واإلقليمية من خالل تقدمي مزايا جديدة 
وحصرية لعمالئه، فضالً عن جتربة مصرفية تتسم باألمان 
والتميز. ومتاشًيا مع خطتنا لتوفير جتربة فريدة لعمالئنا، 
يأتي اليوم برنامج “مكافآت برقان” ليعكس التزامنا بتقدمي 
خدمات تتالءم متاماً مع متطلبات عمالئنا وأسلوب حياتهم. 
وإذ نؤمن بأهمية مكافأة عمالئنا على الدوام، فسوف نتمكن 
من خالل هذا البرنامج من حتقيق ذلك، حيث سيتاح لهم 
فرص متزايدة لكسب نقاط املكافآت عند إمتامهم ألي عملية 
مصرفية باستخدام بطاقات بنك برقان، فضالً عن مجموعة 
واسعة من خيارات االسترداد املميزة واملتكاملة من خالل 
خدمة االنترنت املصرفية وتطبيق برقان للهواتف الذكية .” 

ناصر القيسي

سّباق في طرح احللول املصرفية الرقمية املبتكرة

»بيتك« أول بنك يطلق خدمة »األسعار 
املباشرة لتحويل العمالت«.. أونالين

أحمد السميط

الشركة قّدمت لهم »نقصة رمضان« تقديرًا جلهودهم في الصفوف األمامية

»زين« ُتشارك رجال »الداخلية« أجواء الشهر امُلبارك
أعلنت زين عن ُمساهمتها في تقدير 
جهود رج��ال وزارة الداخلية العاملن 
في الصفوف األمامية عند عدد من نقاط 
التفتيش املرورية والنقاط األمنية في 
الطرق، وذلك عبر تواجدها معهم على 
أرض امليدان لتقدمي “نقصة رمضان” 
لهم كبادرة منها للتعبير عن شكرها 
وتقديرها جلهودهم اجلبارة في حماية 
ال��وط��ن خ���الل اجل��ائ��ح��ة وف���ي الشهر 

الفضيل. 
وذك��رت الشركة في بيان صحافي 
أن ه��ذه املُ���ب���ادرة أت��ت ضمن حملتها 
الرمضانية السنوية “زين الشهور”، 
والتي تأتي حتت مظّلة استراتيجيتها 
للمسؤولية االجتماعية واالستدامة، 
حيث ق��ام فريق زي��ن ب��زي��ارة ع��دد من 
ال��ن��ق��اط األم��ن��ي��ة العاملة خ��الل فترة 
احلظر اجلزئي، وذل��ك بتواجد الوكيل 

املُساعد لشؤون العمليات واملرور اللواء 
جمال ال��ص��اي��غ، وال��رئ��ي��س التنفيذي 
للعالقات واالتصاالت في زين الكويت 
وليد اخلشتي، وعدد من قياديي الوزارة 

ومسؤولي الشركة.

وبينت زي��ن أن فريقها ق��ام بتقدمي 
“نقصة رمضان” للضباط وأف���راد 
األم��ن العاملن في الصفوف األمامية، 
والذين ُيجاهدون حرارة اجلو املُرتفعة 
وخطورة التقاط العدوى يومياً لنشر 

األم��ن واحل��ف��اظ على أرواح املواطنن 
واملقيمن، وذلك كُمساهمة منها للتعبير 
عن شكرها وتقديرها جلهودهم اجلبارة 
ف��ي ت��أم��ن ص��ح��ة وس��الم��ة املجتمع 

وباألخص خالل شهر رمضان املُبارك.
وبصفتها شركة االتصاالت الرائدة 
ف��ي الكويت، ف��إن زي��ن تسعى جاهدة 
خل��دم��ة مجتمعها وأف����راده م��ن خالل 
تنظيم ودع��م امل��ب��ادرات القيمة خالل 
الشهر الفضيل تفعياًل ل��دور القطاع 
اخل��اص في دع��م احلمالت املجتمعية، 
فالشركة تفخر بالرصيد ال��زاخ��ر من 
البرامج واملشاريع التي تدعمها، وذلك 
ع��ن طريق ال��ش��راك��ات االستراتيجية 
التي تعقدها مع العديد من اجلهات التي 
تتبّنى مختلف األعمال من املؤسسات 
غ��ي��ر ال��رب��ح��ي��ة واجل��ه��ات احلكومية 

واملنظمات العاملية وغيرها.

مشاركة زين مع وزارة الداخلية


