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نّظمت زيــن الشركة الــرائــدة فــي تقدمي 
ــاالت املتنقلة فــي الكويت  ــص خــدمــات االت
فعالية »يوم األرض« مع موظفيها في مقرها 
الرئيسي بالشويخ تزامناً مع يوم األرض 
العاملي، وذلــك وسط حضور عدد كبير من 
موّظفيها واإلدارة التنفيذية تقّدمتهم إميان 

الروضان الرئيس التنفيذي للشركة.
ــرت الشركة في بيان صحافي أنها  وذك
حتــرص على تنظيم هــذه الفعالية بشكل 
سنوي حتت مظلّة استراتيجيتها للمسؤولية 
االجتماعية واالستدامة اجتاه القطاع البيئي، 
حيث حترص على إشراك موظفيها مبختلف 
احلمالت البيئية لتوعيتهم بأهمية احلفاظ 
على البيئة، وخاصًة في هذا احلدث البيئي 

الذي يصادف شهر أبريل من كل عام. 
وبينت زين أن االحتفالية شهدت إقباالً 
كبيراً مــن موّظفيها الــذيــن حــرصــوا على 
ــداء اللون األخضر إلظهار دعمهم ليوم  ارت
األرض، حيث تضمنت توزيع املزروعات 

على املوظفني لنشرها في أرجــاء الشركة، 
ــع املــأكــوالت الصحية اخلــضــراء،  ــوزي وت
وتنظيم األنشطة واملسابقات من مــواد مت 
إعادة تدويرها من قبل موظفي الشركة مثل 
املنشورات التسويقية القدمية واألغطية 
البالستكية وعلب شريحة الهاتف املتنقل 

وغيرها. 
وأضــافــت الــشــركــة أن اإلدارة العليا 
حرصت على املشاركة في الفعالية واستقبال 
ــك فيما  اقــتــراحــات املوظفني املكتوبة، وذل
يتعلق بكيفية جعل خدمات الشركة أكثر 
صداقًة للبيئة، وطرق إعادة تدوير املنتجات 
وغيرها، خاصًة وأن زين تعتبر من الشركات 
املتميزة في مجاالت إعادة التدوير، وذلك بعد 
إعالنها من قبل مؤسسة »أمنية« كأفضل 
عميل لتدوير النفايات البالستيكية بعد 
قيامها بتجميع حوالي 83،595 قنينة مياه 

بالستيكية العام املاضي. 
ــن وعائالتهم مــؤّخــراً  وقــام موّظفو زي

بتنظيف شــاطــئ الــشــويــخ مــن املخّلفات 
الضارة، وذلك بالتعاون مع فريق الغوص 
الكويتي بهدف احلفاظ على البيئة البحرية 
الكويتية، والقت احلملة إقباالً إيجابياً من 
قبل موّظفيها حلماية البيئة البحرية التي 
ُتعتبر جــزءاً ال يتجّزأ من الهوية الكويتية 
األصــيــلــة، حيث لــن تــّدخــر الشركة ُجــهــداً 
للمساهمة فــي نشر الثقافة البيئية في 
املجتمع بأحدث الوسائل والطرق إلى جانب 
إشراك موّظفيها في هذه احلمالت التطوعية. 

وقامت زين مؤّخراً بإهداء فريق الغوص 
قارباً جديداً بالكامل، وهــو مجّهز بجميع 
املــعــدات األســاســيــة، حيث يتم استخدامه 
إلجنــاز العمليات البحرية البيئية التي 
ــوارب غارقة ورفع  تشمل انتشال سفن وق
شباك صيد مهملة وصيانة املرابط البحرية 
ومراقبة ورصــد الشعاب املرجانية ورفع 
املخلفات الضارة للبيئة البحرية وتنظيف 
السواحل واجلــزر وتوثيق البيئة البحرية 

وغيرها. وأضــافــت زيــن أن دعمها لفريق 
ـــ 14 سنة  ــدى ال الــغــوص الكويتي على م
املاضية يأتي حتت مظّلة استراتيجيتها 
ــي تــرتــكــز على  ــت جتـــاه قــطــاع الــبــيــئــة، وال
سلسلة من املــبــادرات التي تخدم مجاالت 
البيئة املختلفة باعتبارها قضية في غاية 
االهمية في حياة اجلميع، مبينة أن رسالتها 
االجتماعية تسعى إلى احلفاظ على املوارد 
الطبيعية وخاصة البحرية منها وتعزيز 

اإلدراك بأهمية الوعي البيئي في املجتمع.
وقام فريق الغوص الكويتي بتكرمي زين 
في أكتوبر من العام املاضي 2016، وذلك 
مبناسبة إجنــاز 800 مهمة بيئية بحرية 
نفذها الفريق على منت القارب الذي قّدمته 
الشركة في العام 2003، وقامت الشركة 
مّؤخراً بإهداء قارب جديد كلّياً يتضمن أحدث 
املعدات واألجهزة التي ستساهم في احلفاظ 
على البيئة البحرية الكويتية على مدى 

السنوات القادمة.

الشركة جمعت موّظفيها في مقّرها الرئيسي وبحضور اإلدارة العليا 

»زين« ترتدي الثوب األخضر  احتفااًل بـ »يوم األرض«

جانب من الفعالية

ستتبرع بدرهم إماراتي عن كل تذكرة يتم بيعها

»االحتاد للطيران« و»الهالل األحمر اإلماراتي« 
تطلقان مبادرة جديدة خالل عام اخلير 

أعلنت االحتــاد للطيران اليوم أنها ستتبرع 
بدرهم إماراتي عن كل تذكرة طيران تبيعها الناقلة 
الوطنية في دولة اإلمارات العربية املتحدة خالل 

عام 2017 في إطار عام اخلير. 
ومتثل هذه املبادرة واحدًة من طائفة واسعة من 
املبادرات اخليرية التي أطلقتها مجموعة االحتاد 
ــواء وعلى األرض، مبا في ذلك  للطيران في األج
توفير مساحات شحن على منت طائرات االحتاد 
للشحن مجاناً لدعم القضايا اإلنسانية، والتي 
تهدف املجموعة من خاللها إلى أن تصنع الفارق في 

حياة احملتاجني في مختلف أنحاء العالم. 
وفي كل شهر، سوف تقدم االحتاد للطيران ريع 
التبرعات إلى املشاريع اإلنسانية احمللية والدولية 
التابعة لهيئة الهالل األحمر اإلماراتي، مبا في ذلك 
حملة “ألجلك يا صومال” التي مت إطالقها مؤخراً 
في مواجهة املجاعة التي يشهدها الصومال في 

الوقت الراهن.
وسوف يصبح مبقدور ضيوف االحتاد للطيران 
قريباً التبرع كذلك لصالح هيئة الهالل األحمر 
اإلماراتي على منت الرحالت باستخدام البطاقات 

االئتمانية.    
وتولى بيتر بومغارتنر، الرئيس التنفيذي 
لالحتاد للطيران، ومحمد البلوكي، النائب التنفيذي 
للرئيس للشؤون التجارية باالحتاد للطيران، 
إطــالق املــبــادرة رسمياً اليوم، مع كشف النقاب 
عن منصة حتمل منوذجاً باحلجم الكبير للعملة 
النقدية من فئة الدرهم خاص باالحتاد للطيران 
يحمل رسالة تقول: “ميكن لدرهم واحد أن يصل 

أبعد مما تتخيلون”.
وبــهــذه املــنــاســبــة، قـــال الــســيــد بومغارتنر: 
“يحدونا الفخر بأن ندعم عام اخلير، الذي يعكس 

الروح اإلماراتية في العمل اخليري والعطاء”. 
وأضــاف: “ميثل هذا التبرع واحــداً من العديد 
من مبادراتنا اخليرية التي سنعلن عنها على مدار 
عام 2017، في إطار مهمتنا لترسيخ روح العطاء 
في ثقافتنا املؤسسية وفي املنهجية التي نؤدي بها 

أعمالنا”.

وقــال سعادة الدكتور محمد عتيق الفالحي، 
األمني العام لهيئة الهالل األحمر اإلماراتي: “نفخر 
بالشراكة القائمة بني هيئتنا الوطنية واالحتــاد 
للطيران في املجال اإلنساني، كما نثمن دور االحتاد 
للطيران في القيام مبسؤوليتها االجتماعية بجانب 

دورها في دعم االقتصاد”.
وأضـــاف: “تعتبر هــذه املــبــادرة نقلة نوعية 
في جهود االحتــاد للطيران لدعم مجاالت العمل 
اإلنساني سواًء عبر التبرعات أو األعمال التطوعية 
التي تلهم اجلميع. وســوف نستمر في التعاون 
سوياً على مدار عام اخلير لدعم الرسالة اإلنسانية 

لدولة اإلمارات العربية املتحدة”.
وفي إطار املبادرة، تضع االحتاد للطيران شعار 
“عام اخلير” على طائراتها املتطورة من طراز 
إيرباص A380، حيث حتمل الهياكل اخلارجية 
للمحركات األربــعــة لــلــطــائــرات العمالقة ذات 
الطابقني شعار “عام اخلير” محلقًة به إلى وجهات 
الشركة املشغلة بطائرات A380 التي تشمل كالً 

من سيدني، ومومباي، ولندن هيثرو، ونيويورك. 
وترتكز تلك املــبــادرات األخــيــرة على السجل 
احلــافــل ملجموعة االحتـــاد للطيران كمجموعة 
مسؤولة اجتماعياً، حيث تنظم املجموعة سنوياً 
عشرات املبادرات املجتمعية في املجتمعات احمللية 
في دولة اإلمارات العربية املتحدة وحول العالم، 
مبا في ذلك البرامج املجتمعية في وقت سابق من 
العام في الهند، والسعودية، ولبنان. وخالل عام 
2016، تبرع موظفو مجموعة االحتــاد للطيران 
مبــا يزيد على 4،300 ساعة مــن أوقاتهم لدعم 

املؤسسات اخليرية والقضايا املجتمعية. 
وقد أعلن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد 
آل نهيان، رئيس دولة اإلمــارات العربية املتحدة 
“حفظه الله”، عام 2017 “عام اخلير”. ودعماً 
لهذه املبادرة الوطنية السامية، تستند استراتيجية 
ــاد للطيران على الركائز الثالثة  مجموعة االحت
احملــددة من قبل احلكومة اإلماراتية لعام اخلير 
واملتمثلة في املسؤولية االجتماعية املؤسسية، 

والتطوع، وخدمة الوطن.  

الرئيس التنفيذي لالحتاد للطيران بيتر بومغارتنر ومحمد البلوكي النائب التنفيذي للرئيس للشؤون التجارية باالحتاد للطيران

تعرض  فالي دبي  وعلى هامش مشاركتها في سوق السفر 
العربي قسم »عطالت فالي دبي » لتسليط الضوء على الطرح 
للسفر املهنيني التجاريني ضمن احــدث منتجاتها التي توفر 
للعمالء خيارات متنوعة للسفر والترفيه. وسيكون قسم 
العطالت في فالي دبي هو ذراع تنظيم الرحالت  في الناقلة 
ــع للعمالء من  بهدف تبسيط  السفر وتوفير خــيــارات اوس
خالل باقات العطالت التي تشمل رحالت الطيران والفنادق 
واخلــدمــات االضافية االخــرى مثل التنقالت من والــى املطار 

واجلوالت السياحية وتاجير السيارات وغيرها.
وقال حمد عبيدالله الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية 
في فالي دبي “ اطالق “عطالت فالي دبي”  يعد اجنازا جديدا 
ونقلة نوعية في رحلة فالي دبي مع دخولنا الى مرحلة اكثر 
نضوجا في عملياتنا “. واضاف “ نحن مستمرون في حتدي 
مفهوم السفر التقليدي  في املنطقة نحو جتاوز توقعات عمالئنا 
.” عطالت فالي دبي  سيعمل على تعزيز جتربة السفر عموما 
الننا نعطي العمالء احلرية في اختيار وتصميم عطالتهم في 

مكان  واحد”. 
وسيسمح موقع عطالت فالي دبي للعمالء بالبحث  والقيام 
بعمليات الدفع للرحالت واالقــامــة في الفنادق وغيرها من 
ــدة . كما يسمح  اخلدمات وجميعها ضمن  عملية حجز واح
املوقع لوكالء السفر وقــنــوات التوزيع ومتاجر فــالي دبي 
املعتمدة بتصميم وحجز الباقات املصممة خصيصا . وعلى مدار 
الساعة سيتوفر هناك  دعم للمبيعات كميزة اضافية للعمالء. 
وقال نيلسون دي سوزا نائب الرئيس للعطالت انه ومن خالل 
اجلمع بني اسعار الفنادق باجلملة وتلك االسعار التي يوفرها 
طرف ثالث مع اسعارنا املنافسة فان عطالت فالي دبي تهدف 

الى توفير باقات مالئمة جتعل السفر متاحا الى مزيد من الناس.
واضـــاف دي ســـوزا “ سنعمل بشكل وثــيــق مــع خبراء 
السفر لضمان واجهة سهلة االستعمال وممتعة وموثوق بها 

للعمالء”. 
وسيوفر قسم العطالت فــي فــالي دبــي بــاقــات العطالت 
املتكاملة الــى شبكة فــالي دبــي مبــا فيها وجــهــات العطالت 
الشهيرة مثل اذربيجان والتشيك ومصر والهند واملالديف 

واململكة العربية السعودية وسريالنكا وتنزانيا وتركيا اضافة 
 OPEN “ الى االمارات. وميكن للمسافرين ايضا اكتساب نقاط

“ للمكافآت من خالل حجوزاتهم عبر عطالت فالي دبي. 
وتشغل فالي دبي رحالت الى 93 وجهة في 44 دولة  حول 
العالم اضافة  الــى رحــالت موسمية الــى كل من باتومي في 
جورجيا وغاباال في اذربيجان وتيفات في مونتنجرو وهي 

رحالت ستبدأ في سبتمبر من العام اجلاري.

للتأكيد على استمرار الناقلة في تنويع منتجاتها لعمالئها 

»فالي دبي« تطلق قسم العطالت في سوق السفر العربي 

فالي دبي تسعى إلى تنويع وجهاتها السياحية

أقــام مركز سلطان مــؤخــرا حفال لالطفال 
مبختلف أعمارهم  مليء باملتعة والتسلية حتت 
شعار »اقفز للربيع«. هــذا وقــد حضر احلفل 
الذي أقيم في فرع الساملية عدد كبير من العمالء 
وأطفالهم الذين استمتعوا بكافة االنشطة التي 

تخللت في احلفل.
ـــب مــن ضمن هذه  وكــان اســتــعــراض األران
االنشطة التي متتع بهاجميع أفراد االسرة على 
حد سواء حيث جتولت االرانب في جميع أروقة 
الفرع مصحوبة باملوسيقى االحتفالية أضفت 
مــزيــداً من البهجة على األجـــواء. كما متكنت 
العائالت التي تتسوق في فــرع الساملية من 
املشاركة في مجموعة من األنشطة مبا في ذلك 

مسابقات التلوين وعرض األرانب والبحث عن 
الكنز. وفي نهاية احلفل، قام األطفال بالتقاط 
الصور جنبا إلى جنب مع األرنب املفضل لديهم.

وتعليقاً على هذا احلدث، قال السيد جعفر 
إبراهيم سالم –مدير فرع سلطان الساملية-: 
“. إن هذا احلدث جزء من التزام مركز سلطان 
بتزويد العمالء -مــن كبار وأطــفــال- بأجواء 
فريدة من نوعها أثناء تسوقهم في أي فرع من 
فروعنا. كما نعد عمالئنا باملزيد من الفعاليات 
املمتعة جلميع أفـــراد العائلة على مختلف 
أعمارهم والتي بال شك ستعطي جتربة التسوق 
ــر جتعلها بــال شــك ذكــريــات ممتعة  ــعــداً آخ ُب

التنسى”.

فعالية مليئة باملرح واملتعة 
في مركز سلطان الساملية

جانب من الفعالية

ــار شراكتها مــع جمعية العالقات  فــي إط
ــط، استضافت  املستثمرين في الشرق األوس
ــى حول  بورصة الكويت ورشــة العمل األول
عــالقــات املستثمرين، حيث إستضافت من 
خاللها الشركات املدرجة وشركات الوساطة، 
وذكــرت بورصة الكويت في بيان صحفي أن 
ورشة العمل التي أقيمت في مقرها الرئيسي، 
تــهــدف إلـــى تــعــزيــز مــفــهــوم ودور عــالقــات 
املستثمرين، والتأكيد على أهميته من الناحية 

العملية والتنظيمية.   
وقد أكدت رئيس قطاع التحول االستراتيجي 
ومكتب الرئيس التنفيذي، السيدة/ اميان 
عبد العزيز علي، على إلتزام الشركة بدعم 
جمعية عالقات املستثمرين في الشرق األوسط 
– الكويت والتأكد من نشرها ألفضل ممارسات 
عالقات املستثمرين، نظراً لتأثيرها بشكل كبير 
على الوضع اإلستثماري في الكويت. وبدورها 
قالت: »يعكس اإلقبال الشديد الــذي شهدته 
ورشــة العمل على إستيعاب السوق ألهمية 
عالقات املستثمرين والــدور الذي تلعبه، كما 
يعكس كذلك اإلستعداد التام لتخصيص إدارات 
تتبنى هذه املهمة، وذلك تأكيدا على مساهمة 
ورش العمل في توفير أفضل املمارسات مع 
األطــراف ذات الصلة، من خالل تطبيق أفضل 

الوسائل املتاحة«.
ــواق  وأضــافــت قــائــلــة: » شــكــراً لهيئة أس
املــال على حضور ورشــة العمل وعلى دعمها 
املتواصل للمبادرات التي تتبناها بورصة 

الكويت«
وقـــد افــتــتــح الــســيــد/ أحــمــد الــكــســوانــي، 

رئيس قطاع إدارة املخاطر وااللتزام الرقابي 
واحلوكمة لدى بورصة الكويت ورشة العمل، 
بالتركيز على أهمية عالقات املستثمرين في 
ضوء البيئة الرقابية اجلديدة وكذلك أهمية 
عــالقــات املستثمرين ضمن إطـــار احلوكمة 
والتعليمات الرقابية الصادرة عن هيئة أسواق 

املال. 
هذا وتناولت جمعية عالقات املستثمرين 
في الشرق األوسط خالل ورشة العمل  خمسة 
محاور رئيسية وهي عالقات املستثمرين في 
السياق العاملي، واملمارسات والقوانني العاملية 
في هذا الشأن، وجهة نظر املستثمرين، ودور 
مسؤول عالقات املستثمرين، باإلضافة إلى 

عالقات املستثمرين كوظيفة داخل الشركة.
وعــبــر الــســيــد/ محمد عــبــدال – الرئيس 
التنفيذي لإلتصاالت ملجموعة زين ورئيس 
مجلس إدارة جمعية عــالقــات املستثمرين 
ــط في الكويت عن امتنانه  في الشرق األوس
لشركة بورصة الكويت، إلتخاذها اإلجراءات 
الــالزمــة فــي سبيل توقيع مــذكــرة التفاهم، 
وإقــامــة ورش العمل التي تؤكد على أهمية 
عالقات املستثمرين، قائال: »نثق أن شراكتنا 
مع بورصة الكويت ستحقق الصدى اإليجابي 
املتوقع فــي الــســوق الكويتي بشكل خاص 
ــواق املنطقة بشكل عــام، شاكراً بورصة  وأس
الكويت على استضافة البرنامج التدريبي، 

ــج مــســؤول عــالقــات املستثمرين  ــام ــرن وب
)CIRO( والــذي سيقام على مدى يومني في 
اواخر هذا الشهر، والذي نأمل أن يكون بداية 

العداد خبراء في هذا املجال”.   
وتضمنت الورشة تقدمي جتربة مجموعة 
زين في مجال عالقات املستثمرين، حيث مت 
استعراض خبرات املجموعة في آلية تطبيق 
منظومة عالقات املستثمرين وما مت إجنازه من 
النجاحات في هذا اجلانب، حيث سلط الضوء 
على طبيعة التحديات التي واجهتها الشركة 
عند بداية تأسيس إدارة عالقات املستثمرين 
ــام 2002، وكــيــف متكنت الشركة من  فــي ع
تخطي العقبات التي واجهتها بل وتوسيع 
نــطــاق اإلدارة لتخدم عــالقــات املستثمرين 
اخلاصة باملجموعة ككل. هذا وتعتبر مجموعة 
زيــن من أولــى املؤسسات التي أسست إدارة 
لعالقات املستثمرين في أسواق املنطقة، حرصا 

منها على 
ــــام مساهميها  ــا أم ــه ــات ــزام ــت حتــقــيــق ال
واملجتمعات االستثمارية واملالية، وهي في هذا 
اإلطار تسعى جاهدة إلى تطبيق أفضل املعايير 

في ممارسة أساليب عالقات املستثمرين.
وقد شارك في ورشة العمل ما يزيد عن 100 
ممثال عن الشركات املدرجة وشركات الوساطة 
من إدارات عالقات املستثمرين، واإلدارات 
املالية، ومسؤولي املطابقة وااللتزام، وإدارات 
حوكمة الشركات واإلتصال املؤسسي. وتعد 
هذه الفعالية األولى من نوعها ولكنها ليست 
األخيرة التي ستقام تأكيداً على أهمية عالقات 

املستثمرين.  

100 ممثل عن الشركات املدرجة وشركات الوساطة مبشاركة أكثر من 

»بورصة الكويت« عقدت ورشة عمل حول »عالقات املستثمرين« 
وسلطت الضوء على طبيعة عملها من الناحية العملية والتنظيمية

بورصة الكويت


