
فاز فريق بيت التمويل الكويتي »بيتك« 
التطوعي بجائزة امل��ب��ادرات الشبابية 
التطوعية واالنسانية التي أعلنت عنها 
هيئة امللتقى اإلعالمي العربي املنظمة مللتقى 
م��ب��ادرات الشباب التطوعية واإلنسانية 
في نسخته الثالثة، وذلك تتويجا جلهود 
جبارة قام بها الفريق على كافة مستويات 
العمل التطوعي، وتقديرا لسعيه الدؤوب 
خلدمة املجتمع وتعزيز قيم ومفاهيم العمل 

التطوعي.
وقد شارك في هذه اجلائزة 640 فريقا 
تطوعيا من مختلف الدول العربية وتأهل 
م��ن ه���ذا ال��ع��دد 132 ف��ري��ق��ا للتصفيات 
النهائية، حيث ت��ق��وم جلنة متخصصة 
باختيار 15 مبادرة للفوز بأفضل املبادرات 
في امللتقى، وذل��ك وفقا لشروط ومعايير 

محددة.
وتسلم املدير التنفيذي للعالقات العامة 
واإلع��الم للمجموعة في »بيتك«- يوسف 
عبدالله الرويح وفريق »بيتك« التطوعي 
اجلائزة خالل احلفل اخلتامي ال��ذي اقيم 
ف��ي فندق ك���راون ب���الزا، معربا ع��ن فخر 
»بيتك« بدعم املبادرات الشبابية التطوعية 
واالنسانية، الفتا الى ان ذلك يأتي ضمن 
اس��ت��رات��ي��ج��ي��ة »ب��ي��ت��ك« ف��ي امل��س��ؤول��ي��ة 

االجتماعية والعمل التطوعي.
ولفت الرويح الى ان »بيتك« يعتبر من 
اول البنوك التي انشأت فريقا تطوعيا من 
املوظفني يعمل على مدار العام في انشطة 
وبرامج تطوعية مختلفة تساهم في غرس 

قيم العمل اجلماعي والتطوعي.
وق����ال ان ملتقى م���ب���ادرات ال��ش��ب��اب 
التطوعية واالنسانية ال��ذي يقام حتت 
رعاية وزير االعالم ووزير الدولة لشؤون 
ال��ش��ب��اب محمد اجل��ب��ري، يشكل منصة 
لتبادل اخلبرات بني املشاركني مبا يساهم 
في صقل وتطوير مهارات الشباب ويساهم 
بفتح اف��اق جديدة العمالهم ومبادراتهم 

التطوعية، وهو ما ينسجم مع استراتيجية 
»بيتك« في هذا املجال.

واوض����ح ان »ب��ي��ت��ك« اس��ت��ط��اع خ��الل 
مسيرته ان يجعل دعم الشباب في املجاالت 
املختلفة على راس اولوياته، وذل��ك عبر 
دعم العديد من املبادرات الشبابية الهادفة 
التي مت اطالقها في سبيل متكني الشباب 
اميانا بقدراتهم وتأكيدا على اهمية العمل 
التطوعي واالنساني، مؤكدا ان الشباب 
هم الركيزة االساسية التي يستند عليها 
املجتمع في التنمية والتطور، وهم الثروة 
احلقيقية للوطن واألص���ل احلقيقي في 
منظومة االق��ت��ص��اد وامل��ج��االت احليوية 

االخرى.

وقال ان »بيتك« حريص على احملافظة 
على موقعه الريادي والسباق في العمل 
املؤسسي املجتمعي، واملضي قدما في تعزيز 

الشراكات الهادفة التي تدعم الشباب.
م��ن ج��ان��ب��ه، أش���اد ممثل راع���ي احلفل 
وزير االعالم وزير الدولة لشؤون الشباب 
الوكيل املساعد لقطاع تنمية املشاريع 
في وزارة الشباب مشعل السبيعي بدور 
»بيتك« في العمل التطوعي وريادته في 
املسؤولية االجتماعية، منوها بان جهود 
الشباب التطوعية ساهمت في إبراز الوجه 
احل��ض��اري لبلداننا العربية كما لها اثر 
بالغ في املشاركة واملساهمة التنموية في 

مجتمعاتنا.

وأض���اف ان احتضان الكويت ملتقى 
املبادرات الشبابية التطوعية واإلنسانية 
يأتي تأكيدا الستمرارها في خدمة قضايا 
اإلنسانية باعتبارها مركزا للعمل اإلنساني 
وصاحب السمو أمير الكويت الشيخ صباح 

األحمد قائدا للعمل اإلنساني.
وب���دوره، أع��رب األم��ني العام للملتقى 
اإلع���الم���ي م��اض��ي اخل��م��ي��س ع��ن شكره 
وت��ق��دي��ره ل��ل��ح��ض��ور وخ��اص��ة الشباب 
امل��ش��ارك��ني ف��ي امللتقى. وت��ق��دم اخلميس 
بالتهنئة ل�«بيتك« على الفوز باجلائزة، 
واصفا ذلك بالفوز املستحق ملا ل�«بيتك« 
من تاريخ عريق وسجل حافل في العمل 

التطوعي ودعم الشباب.
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ك��ّرم��ت األم��ان��ة العامة ل��أوق��اف مجموعة زين 
كشريك جناح خالل فعاليات املُلتقى الوقفي اخلامس 
والعشرون الذي نّظمته حتت شعار »ربع قرن في 
خدمة الوقف« بفندق الريجنسي مبناسبة مرور 25 
عاماً على إنشائها، وذلك حتت رعاية سمو ولي عهد 

البالد الشيخ نواف األحمد اجلابر الصباح. 
وذكرت الشركة في بيان صحافي أن مُمّثل سمو 
ولي عهد البالد معالي وزير العدل ووزير األوقاف 
والشؤون اإلسالمية د. فهد العفاسي واألمني العام 
لأمانة العامة لأوقاف محمد اجلالهمة قاما بتكرمي 
زين مُمّثلة بالرئيس التنفيذي للعالقات واالتصاالت 
في زين الكويت وليد اخلشتي، وذلك على كونها من 
أوائ��ل الشركات الكويتية التي ب��ادرت بتخصيص 
وق��ف خيري ل��دى األم��ان��ة العامة ل��أوق��اف مببلغ 
مليون دينار كويتي منذ العام 1996 بتوصية من 
مجلس اإلدارة، وال��ذي ُيصرف ريعه السنوي على 

برامج خيرية ُمختلفة ُكل عام. 
وعّبرت زين عن فخرها بهذا التكرمي الذي يعكس 
حرصها على ترسيخ ثقافة العطاء واملشاركة 
االجتماعية، س��واء بدعمها املباشر أو م��ن خالل 
مساهماتها ورع��اي��ات��ه��ا للعديد م��ن الفعاليات 
واألن��ش��ط��ة اخل��ي��ري��ة امل��خ��ت��ل��ف��ة، ف��ه��ي تعتبر أن 
مسؤولياتها االجتماعية أح��د ال��رواف��د األساسية 
لتحقيق النجاح املستمر لعملياتها، وحترص على 
تسخير إمكانياتها لتعزيز هذا التوجه عن طريق 
استخدام ُقدراتها التكنولوجية التي متتلكها والتي 
أّهلتها لتكون واحدة من كبرى الشركات في القطاع 

اخلاص الكويتي. 
وأشارت الشركة إلى أنها تعمل جاهدة على حتقيق 
استراتيجيتها للمسؤولية االجتماعية واالستدامة 
اجتاه املشاريع اخليرية واإلنسانية املختلفة، وذلك 
عن طريق دعم العديد من اجلهات واملؤسسات التي 
خصصت جهدها لأعمال اخليرية واإلنسانية على 
مدار العام، حيث ستظل الشركة ُملتزمة بتعهداتها 
التي قطعتها على نفسها ف��ي م��ج��االت االستدامة 
واملسؤولية االجتماعية باعتبارها كيان اقتصادي 

مؤثر في الدولة.
وجاء املُلتقى الوقفي اخلامس والعشرون لُيسلّط 
الضوء على أب��رز اإلجن��ازات واملشاريع والوقفية 
واخليرية التي تبّنتها األمانة العامة لأوقاف خلدمة 
الوقف من مشاريع خيرية وإنسانية وإغاثية على 
املستويني احملّلي والعاملي وبالتعاون مع مختلف 
املؤسسات والهيئات من القطاعني العام واخلاص في 

الكويت، والذين مت تكرميهم كشركاء للنجاح. 
وبصفتها شركة االتصاالت الرائدة في الكويت، 
فإن زين تسعى جاهدة خلدمة مجتمعها وأفراده من 
خالل تنظيم ودعم املبادرات اإلنسانية القيمة على 
مدار السنة لتعزيز ثقافة العطاء والبذل لدى أطياف 
املجتمع املختلفة، فالشركة تفخر بالرصيد الزاخر 
من البرامج واملشاريع اإلنسانية التي تدعمها، وذلك 
عن طريق الشراكات االستراتيجية التي تعقدها 
مع العديد من اجلهات التي تتبّنى مختلف األعمال 
اإلنسانية من املؤسسات غير الربحية واجلهات 

احلكومية واملنظمات العاملية وغيرها. 

حتت رعاية سمو ولي العهد  الشيخ نواف األحمد اجلابر الصباح

األمانة العامة لألوقاف ُتكّرم  »زين« 
خالل امُللتقى الوقفي اخلامس والعشرين

العفاسي واجلالهمة يكّرمان زين ممثلًة باخلشتي

الرويح: البنك  يحافظ على موقعه الريادي والسباق في العمل املؤسسي املجتمعي

فريق »بيتك« التطوعي يفوز بجائزة املبادرات الشبابية التطوعية واإلنسانية
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يوسف الرويح وفريق »بيتك« التطوعي في استالم اجلائزة

ح��ص��ل سفيرOoredooالفارس 
الكويتي راك��ان احل��س��اوي على املرتبة 
الثالثة في بطولةAEFالثالثة للقفز ، 
والتياقيمتفي مدينة تايبيه. يذكر بأن 
احلساوي أول خليجي يشارك ويفوز في 
هذه البطولة. وقد أحرزالفارس الواعد 
احلساوي العديد من اجلوائز واملراكز، 
مثل بطولة سيف أمير قطر الدولية لقفز 
احلواجز على ارتفاع 145 سم، وبطولة 
الكويت للشرطة، وبطولة نادي الكويت 
للفروسية، والعديد من البطوالت احمللية 
واإلقليمية املرموقة، باإلضافة إلى بطولة 
   Ooredoo هال فبراير 2017 التي رعتها

الكويت في وقت سابق هذا العام.
وف��ي تعليق ل��ه ح��ول ذل��ك، أك��د مدير 
أول إدارة االت��ص��ال امل��ؤس��س��ي مجبل 

األي��وب أن Ooredoo الكويت تسعى 
إلثراء جتارب الشباب في شتى املجاالت 
مبختلف اهتماماتهم، وذل��ك إمياناً منها 
بأهمية دورهم في بناء مستقبل الوطن. 
وأض���اف األي���وب، »اهتمامنا بالشباب 
والرياضة ما هو إال ترجمة لتوصيات 
سيدي حضرة صاحب السمو أمير البالد 
الشيخ صباح األحمد الصباح، الذي أكد 
في أكثر من محفل على أهمية االستثمار 
بالشباب وت��ق��دمي ال��دع��م، ال سيما في 
القطاع اخل��اص.« وأضفة األي��وب، »كما 
نفخر بسجلنا احل��اف��ل بدعم نخبة من 
الرياضيني، من ضمنهم عدد من جنوم هذه 
الرياضة املميزة مثل البطلة الرياضية 
جنال اجل��ري��وي التي مثلت الكويت في 
اآلسياد هذا العام، باإلضافة إلى البطل 

عبدالعزيز الراشد الذين حقق العديد من 
النجاحات ليس فقط على مستوى الكويت 

واملنطقة بل على مستوى العالم.«
ي���ذك���ر أن Ooredoo ال��ك��وي��ت 
ت��ول��ي ال��ش��ب��اب ال��ن��ص��ي��ب األك��ب��ر من 
استيراتيجيتها للمسؤولية االجتماعية، 
حيث تعسى على مدار العام للتعاون مع 
مختلف اجلهات في القطاعني احلكومي 
واخل�����اص إلث�����راء جت��رب��ة ال��ش��ب��اب. 
ووق��ع��ت الشركة ف��ي وق��ت س��اب��ق هذا 
العام اتفاقية تعاون مع وزارة الدولة 
لشؤون الشباب تسعى من خاللها لدعم 
املبادرات الشبابية التي ترعاها الوزارة، 
كما شاركت ك��راٍع رسمي حلفل تكرمي 
اجلهات التطوعية الذي أقامته الوزارة 

تزامناً مع اليوم العاملي للتطوع.

كأول مشارك وفائز خليجي 

Ooredoo يحصل على املرتبة  احلساوي.. سفير 
AEF  للقفز في تايبيه  الثالثة في بطولة 

مجبل األيوب

أعلنت طيران اجلزيرة ، أنها ستبدأ تشغيل رحالت 
منتظمة إل��ى نيودلهي ب��واق��ع أرب���ع رح���الت ذه��اب��اً 
وإياباً أسبوعية اعتباراً من 15 ديسمبر 2018. وقد 
افتتحت الشركة باب احلجوزات املتاحة على املوقع

.  .jazeeraairways.com
ويأتي إط��الق ه��ذا اخل��ط اجلديد في إط��ار التوّسع 
املستمر ال��ذي تقومالشركة م��ن خاللهبخدمة قطاع 
األعمال بني الدولتني واجلالية الهندية في الكويت. 
وكانت الشركة قد أطلقت خ��الل فترة العام املاضي 
رحالت منتظمة إلى حيدر آباد وكوتشيومومباي وأحمد 

آباد.
وتقوم طيران اجلزيرة بتشغيل الرحالت ذهاباً وإياباً 
على خط الكويت-نيودلهي كل ي��وم ثالثاء وأربعاء 
وخميس وسبت. وتقلع رحلة املغادرة رقم J9 409 من 

الكويت إلى نيودلهي في متام الساعة 00:50 صباحاً 
لتصل الساعة 07:00 صباحاً من هذه األيام، بينما تقلع 
رحلة العودة رقم J9 410 من نيودلهي إلى الكويت في 

الساعة 08:00 صباحاً لتصل الساعة 10:10 صباحاً.
وب��ه��ذه املناسبة، ق��ال الرئيس التنفيذي لطيران 
اجلزيرة، روهيت راماشاندران: »يسعدنا البدء بخدمة 
العاصمة الهندية، نيودلهي، وإط��الق جدول رحالتنا 
قبل فترة العطالت املوسمية القادمة. ُتَعد هذه اإلنطالقة 
إجنازاً جديداً لشركة طيران اجلزيرة التي تواصل العمل 
على توسيع نطاق شبكة الوجهات التي تخدمها وتقدمي 
املزيد من اخليارات للمسافرين من وإلى الهند بخطوط 
مباشرة إلى الكويت ووجهات متابعة إلى مدن أخرى في 
دول مجلس التعاون اخلليجي والشرق األوسطضمن 

شبكتنا.«

طيران اجلزيرة تطلق رحالتها إلى 
15 ديسمبر نيودلهي ابتداًء من 

احدى طائرات اجلزيرة 

»االهلي املتحد« يعلن  الرابحني بجوائز »احلصاد اإلسالمي« هذا األسبوع
أجرى البنك األهلي املتحد في الرابع 
ع��ش��رم��ن ن��وف��م��ب��راجل��اري ال��س��ح��ب 
األسبوعي على جوائز احلصاد اإلسالمي، 
وهو برنامجاجلوائز األول في الكويت 
املتوافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية 
والذى يقدم أكبر قيمة جوائز ألكبر عدد 
من الفائزين، حيث يتيح لعمالء حساب 
احلصاد اإلسالمي  الدخول في السحب 
على 26 ج��ائ��زة أسبوعية تتكون من 
ج��ائ��زة ك��ب��ري بقيمة 25،000 دينار 
كويتي ، باإلضافة إلى 25 جائزة قيمة 
كل منها 1000 دينار كويتي ، فضال عن 4 
جوائز ربع سنوية بقيمة  250،000 د.ك 
للرابح والذى ميكنه حتقيق حلم العمر 

بالسفر أو الدراسة في اخلارج أو امتالك 
املنزل والسيارة التي  طاملا حلم بها.

وبهذه املناسبة أوضح البنك األهلي 
املتحد:“إننا ب��ه��ذا ال��س��ح��ب نضيف 
إل��ى قائمة الفائزين بجوائز احلصاد 
اإلسالمي 26 رابحا جديدا ليصل بذلك 
عدد العمالء الفائزين إلى أكثر من 1300 

فائز سنويا.  
وق��د أسفر السحب األس��ب��وع��ي على 
حصوألحمد إبراهيم التميميعلىاجلائزة 
األسبوعية الكبرى بقيمة 25،000 دينار 

كويتي.
ب��اإلض��اف��ة إل���ى  ح��ص��ول 25 ف��ائ��زا 
على  1000 دي��ن��ار كويتي  لكل راب��ح 

وهم: بشار أحمد  احلجي، ماري  كوتي 
إبراهام، سليمان فهد الفهد،نايف راضى 
املطيري،أحمد عبدالرحمنالرشيدي، 
جاسم محمد ال��ذي��اب، محمد باقر،سند 
راش�������د  ال���ك���ع���ب���ي، ف���ال���ح ص��ه��ي��ب 
الشّمري،عبداملؤمن عبداحلي، عدنان 
عبدالوهاب الرفاعي، رنى سمارا  حسني، 
وليد خ��ال��د  ال��ي��اس��ني، معصومة رضا 
القاصر،علي محمد علي، علي عبدالله 
ع��ب��اس، مهاديفان كنان،محمد شوقي 
التاجر،مرمي محمدالعرايض،بونرامانبل
اسوبرامنيان، محمد جمعة علي، صفاء 
جعفر الصديق، عبدالغني صاحب،أنور 

سعيد احلداد، ومحمد سعيدعلي.

وت��ت��ل��خ��ص ش���روط االس��ت��ف��ادة من 
السحوبات على جوائز برنامج احلاد 
اإلسالمي في فتح احلساب بقيمة 100 
دينار كويتي، علماً ب��أن عمالء حساب 
احلصاد في الكويت والبحرين مؤهلني 
للمشاركةفي سحوبات احلصاد على 

اجلوائز طبقا لشروط وأحكام البرنامج.
وأض���اف البنك: » هناك العديد من 
ف��رص الفوز الكبرى ما زال��ت بانتظار 
عمالئنا احلاليني وكل من يرغب بفتح 
حساب احل��ص��اد اإلس��الم��ي ل��دى البنك 
األه��ل��ي املتحد وامل��ض��اف إل��ى برنامج 
اجل��وائ��ز لالستفادة م��ن ف��رص الفوز 

الكبرى التي يقدمها البنك األهلي املتحد.

كشفت راديسون كوليكشن عن انضمام 
فندق سيمفوني ستايل الكويت، كجزٍء من 
مجموعتها الفاخرة وأول فندق للعالمة 
في الكويت، وذلك ضمن أمسيٍة استثنائيٍة 
وراق��ي��ة ، استضافت ممثلني حكوميني 
ودبلوماسيني، عالوًة على حضوٍر خاص 
من قبل الشركة املالكة، الشركة التجارية 
العقارية ممثلًة برئيس مجلس إدارتها 
السيد عبدالفتاح معرفي وأعضاء آخرين 
من مجلس الشركة، باإلضافة إلى كوكبةمن

اإلعالميينوالضيوفمنكبارالشخصيات.
واستهّل الفندق الفعالية باستقبال 
الضيوف بحفاوٍة كبيرة على السجادة 
احلمراء، مع عرٍض تقليدي ثقافي أضفى 
املزيد من العراقة على الترحيب الراقي 

وسط أجواٍء تعبق برائحة العود. 
واستمرت األمسية اإلحتفاليةب كلمات 
ترحيبية من كبار املسؤولني التنفيذيني في 
مجموعة فنادق راديسون في هذه املناسبة.
حيث ق��ال تيم ك����وردون، نائب الرئيس 
األول ملجموعة فنادق راديسون في الشرق 
األوسط وتركيا وأفريقيا: »نحن سعيدون 
بإنضمام فندق سيمفوني ستايل الكويت 
إلى مجموعة فنادق راديسون كوليكشن 
الفريدة. حيث يعتبر فندق سيمفوني ستايل 

الكويت وج��ه��ة فندقية مم��ي��زة ف��ي دول��ة 
الكويت جتسد ف��رادة مجموعة راديسون 
كوليكشن. هذا وصممت فنادق راديسون 
كوليكشن وفقطابٍعخاصيمنحالضيوفشع
وراًبأصالةاملوقعضمنإطاٍرعصري لتوفر 

جتارب استثنائية من الرفاهية.« 
وص���ّرح بيتر ش��ول��ر، مدير ع��ام فندق 
سيمفوني ستايل الكويت: »أوّد أن أعرب عن 
شكري اخلاص للسيد عبدالفتاح معرفي، 
رئيس مجلس إدارة الشركة التجارية 

العقارية. فقد أسهم دعم شركتكم الكرمية 
بشكٍل كبير في إجناز ما وصلنا إليه اليوم، 
وسنكون ممتنني على ال���دوام لتعاوننا 
معكم«. كما عّبر السيد شولرعن سروره 
وسعادة فريقه باالنضمام إلى راديسون 
كوليكشن، مشّدداً على إلتزام الفندق بتقدمي 
خدماٍت ال تضاهى وجتربة غامرة جلميع 
ضيوف فندق سيمفوني ستايل الكويت. 
واختتم املدير العام كلمته بدعوة جميع 
الضيوف لالستمتاع بباقٍة من النشاطات 

الرائعة خالل هذه األمسية البديعة، والتي 
قام خاللها باإلعالن عن فوز الفندق بجائزة 
فندق املدينة الفاخرفي الكويت ضمن حفل 

توزيع جوائز الفنادق الفاخرة 2018.
وق��د استمتع الضيوف باملذاق الشهي 
الذي ال ُيقاوم لسبعة محطات من األطباق 
والكوكتيالت التي اختيرت بعناية لتعكس 
الطابع اخلاص لوجهات العالمة املتنوعة، 
وذلك مع قائمة طعام ومشروبات متنوعة 
توفر للحضور فرصة التلذذ بأروع األطايب 
املستوحاة من مطابخ فنادق العالمة في 
كوبنهاغن ومسقط وأدنبرة وروما وبلغراد 

وستوكهولم والكويت.
جتدر اإلش��ارة إلى أّن سيمفوني ستايل 
الكويت التابع لعالمة راديسون كوليكشن 
يحتضن 175 غرفة وجناح عصري فاخر مع 
إطالالٍت بحريٍة خالبة، و18 قاعة اجتماعات 
رفيعة املستوى وقاعتي احتفاالت مذهلتني. 
ومّت تصميم الفندق وفق طراز رفيع يجعل 
منه وجهًة تراعي أعلى مستويات احلياة 
العصرية الفاخرة، ويجمع ما بني التصميم 
احلديث والتجارب االستثنائية في املطاعم 
ومرافق اللياقة البدنية واالستجمام، مع 
أرقى اخلدمات التي تلبي تطلعات الضيوف 

وتتجاوز توقعاتهم.

»سيمفوني ستايل الكويت« ينضم إلى »راديسون كوليكشن«

قيادات الفندق

 ،VIVA نّظمت شركة االت��ص��االت الكويتية
بالتعاون مع بنك ال��دم امل��رك��زي، يوماً تطوعياً 
ملوظفيها للتبرع بالدم في مقر الشركة الرئيسي في 

برج أوملبيا.
 VIVA وتأتي هذه اخلطوة ضمن إطار برنامج
للمسؤولية اإلجتماعية والتزامها بدعم املبادرات 
التطوعية الهادفة التي تصب في مصلحة املجتمع 
مثل املساهمة في إنقاذ حياة من هم بحاجة لفئات 
مختلفة م��ن ال���دم، باإلضافة إل��ى تعزيز مفهوم 
وفوائد األنشطة الصحية لدى املوظفني. ودعماً 
ل��ه��ذه امل��ب��ادرة املجتمعية ت��ط��وع امل��وظ��ف��ون في 
VIVA للتبرع بالدم واضعني نصب أعينهم فكرة 
إنقاذ حياة اآلخرين، كما تلقوا إرش��ادات ونصائح 
م��ن قبل الفريق الطبي املتخصص التابع لبنك 
الدم، حول عملية التبرع وسهولة وأمان إجرائها، 
وضرورة االستمرار بها بشكل دوري. وفي نهاية 
اليوم التطوعي مت جمع عدد كبير من أكياس الدم 
لتضاف إلى املخزون العام لبنك الدم املركزي مما 
سيساهم في الرفع من مستوى جهوزية البنك 
لتلبية احتياجات املؤسسات الطبية.  وتسعى 
VIVA إلتباع نهج متكامل وعصري في تنفيذ 
نشاطات املسؤولية االجتماعية، مبشاركة أفراد 
عائلة VIVA وكافة أطياف املجتمع، مما يخلق 

ج��واً من ال��وّد واألل��ف��ة وال��ت��ع��اون، ويساعد على 
تطوير وإمناء دولة الكويت. وتستثمر VIVA في 
العالقة التكافلية ضمن مفهوم العطاء بينها وبني 
عمالئها وبني مختلف شرائح املجتمع، إلميانها أن 

العطاء هو جوهر النجاح.

احدى طائرات اجلزيرة 

ضمن برنامجها للمسؤولية االجتماعية

VIVA تنّظم حملة للتبرع بالدم ملوظفيها 


