
«الوطني» يطلق برنامج رمضان: حمالت إنسانية واسعة النطاق
الرشيد: البرنامج يتعدى مفهوم العطاء نحو دعم شامل للتنمية االجتماعية

يستعد بنك الكويت الوطني 
إلطـــالق برنامجه االجتماعي 
الـــخـــيـــري الــــســــنــــوي، الـــخـــاص 
بشهر رمـــضـــان، تــحــت عــنــوان 
«افعل الخير في شهر الخير»، 
وهــــو تــقــلــيــد دأب الــبــنــك على 
تــقــديــمــه عــلــى مــــدى أكـــثـــر من 
25 عـــامـــا، ويــتــضــمــن الــعــديــد 
ــة  ــيــــات واألنــــشــــطــ ــالــ ــعــ ــفــ مـــــن الــ
الــــــــتــــــــطــــــــوعــــــــيــــــــة، تـــــجـــــســـــيـــــدا 
للمسؤولية االجتماعية التي 
يــنــتــهــجــهــا الـــبـــنـــك، والـــتـــزامـــا 
برسالته الــراســخــة فــي خدمة 

المجتمع.
ويحمل البرنامج هذا العام 
ــد فــي  ــتـــجـــسـ ــة تـ ــ ــارقــ ــ ــة فــ ــ ــالمـ ــ عـ
أهدافه التنموية التي تتعدى 
الــدعــم الــمــادي إلــى االستثمار 
فــــــي األعـــــــمـــــــال والــــــمــــــبــــــادرات 
االجــــــــتــــــــمــــــــاعــــــــيــــــــة، لـــــضـــــمـــــان 
استمرارية هذا العطاء لألسر 

واألفراد المحتاجين. 
وإلـــى جــانــب خيمة اإلفــطــار 
فــي ســـوق شـــرق، يــواصــل بنك 
الكويت الوطني للعام الثالث 
على الــتــوالــي رعايته برنامج 
مدفع اإلفطار في قصر نايف، 
ــام بــتــعــزيــز  ــعــ ــذا الــ ــ ويــتــمــيــز هـ
ــعـــــاون مــــــع الــــمــــؤســــســــات  الـــــتـــ
واإلدارات الــرســمــيــة، السيما 
اإلدارة العامة لإلطفاء في عدد 
من المبادرات غير المسبوقة 

على المستوى االجتماعي.
كــــمــــا يـــنـــتـــهـــج الــــبــــنــــك هــــذا 
العام نهجا توعويا لالهتمام 
بـــصـــحـــة األفـــــــــــراد، بـــالـــتـــعـــاون 
مــع إدارة االطــفــاء، ويخصص 
كذلك جــوالت ميدانية تتعدى 
المناطق الحيوية إلى مناطق 
أكــثــر كــثــافــة ســكــانــيــة كجليب 
الشيوخ والصليبية والجهراء، 
كــمــا أنـــه ولــلــعــام الــثــانــي على 
الــــــتــــــوالــــــي، وبـــــالـــــتـــــعـــــاون مــع 
محافظة العاصمة، يوفر البنك 
ثالجات في المساجد لتوفير 

كسرة اإلفطار للصائمين.
بهذه المناسبة، قال المدير 
الـــتـــنـــفـــيـــذي إلدارة الـــعـــالقـــات 
العامة في بنك الكويت الوطني 
ــد إن  ــ ــيـ ــ ــرشـ ــ ــبــــدالــــمــــحــــســــن الـ عــ
برنامج افعل الخير في شهر 
الخير هو ركيزة أساسية لنهج 
البنك في التنمية االجتماعية، 
السيما أنه متواصل برسالته 
منذ 25 عاما من خالل عشرات 
الـــمـــبـــادرات والــمــشــاريــع الــتــي 
ــــدف إلـــــــى رعـــــايـــــة األفـــــــــراد  ــهـ ــ تـ
واألسر، وتوفير ما يلزم لدعم 

أهداف العيش الكريم والتعليم 
والــصــحــة كــأبــرز معالم تطور 

المجتمعات وتقدمها».
وأضــــــــاف الـــرشـــيـــد أن بــنــك 
الــكــويــت الــوطــنــي يــفــخــر بــأنــه 
أحد رواد التنمية االجتماعية، 
مــن خـــالل بــرامــج الــمــســؤولــيــة 
الـــتـــي يــطــلــقــهــا، ويـــحـــرص من 
ــبــــرنــــامــــج عــلــى  خـــــــالل هـــــــذا الــ
الحفاظ على عمق العالقة مع 
الــمــجــتــمــع الــــذي يــنــتــمــي إلــيــه، 
ويــتــضــمــن الــبــرنــامــج الــعــديــد 
مــن الــفــعــالــيــات والــمــســاهــمــات 
وأعــمــال الــرعــايــة االجتماعية 
واألنــــشــــطــــة الـــتـــطـــوعـــيـــة الــتــي 
ــة هــــــذا الــشــهــر  ــ ــالـ ــ تـــتـــرجـــم رسـ

الفضيل. 

خيمة رمضان

وعلى غرار كل عام، يستعد 

بنك الكويت الوطني الستقبال 
 في الخيمة 

ً
الصائمين يوميا

الــســنــويــة الــتــي تـــم تجهيزها 
هـــذا الــعــام مــقــابــل ســـوق شــرق 
عــلــى شــــارع الــخــلــيــج الــعــربــي، 
حــيــث يــســتــقــبــل الــمــتــطــوعــون 
من موظفي البنك الصائمين، 
ويـــقـــومـــون بـــتـــوزيـــع أكـــثـــر من 
ــار عـــلـــى  ــ ــ ــطـ ــ ــ ــة إفـ ــ ــبــ ــ 1000 وجــ
الــصــائــمــيــن، وتــوفــيــر الــخــدمــة 

التي يحتاجونها. 

جوالت ميدانية 

ــا عــلــى صــعــيــد الـــجـــوالت  أمــ
الميدانية والزيارات الخارجية 
فينظم بــنــك الــكــويــت الوطني 
ــة  ــ ــعـ ــ ــة واسـ ــ ــيـ ــ جـــــــــــوالت مـــــيـــــدانـ
الــــــنــــــطــــــاق تــــشــــمــــل أكــــــثــــــر مـــن 
ــتـــوزيـــع وجـــبـــات  20 زيــــــــارة، لـ
اإلفطار إلى مختلف المناطق 
بالكويت، السيما في الجهراء 
والــــصــــلــــيــــبــــيــــخــــات وجـــلـــيـــب 
الــشــيــوخ والــمــســاجــد، إضــافــة 
إلى زيــارة العديد من االدارات 
الــــــعــــــامــــــة والــــمــــســــتــــشــــفــــيــــات 
ــة الـــعـــامـــلـــيـــن فــيــهــا  ــاركــ ــمــــشــ لــ

وجبات اإلفطار.

قصر نايف

وللعام الثالث على التوالي 
يــشــارك بــنــك الــكــويــت الوطني 
أيـــضـــا فـــي إفـــطـــار الــصــائــمــيــن 
فــي قــصــر نــايــف، الــــذي يشهد 
كتقليد سنوي تــوافــد العديد 
ــابـــعـــة  ــتـ مـــــــن الــــصــــائــــمــــيــــن لـــمـ
لحظة انــطــالق مــدفــع اإلفــطــار 
فـــي هـــذا الــقــصــر الــــذي يتمتع 
بــداللــة تــراثــيــة وتــاريــخــيــة، في 
إطــار رعايته لبرنامج «مدفع 

اإلفطار» على تلفزيون الكويت 
للعام الثالث على التوالي. 

كسرة اإلفطار

ــكـــويـــت  ــنــــك الـ ــا يــــــــوزع بــ كــــمــ
الـــوطـــنـــي لــلــعــام الـــثـــانـــي على 
التوالي، بالتعاون مع محافظة 
ــــات تــحــفــظ  الــــعــــاصــــمــــة، ثـــــالجـ
ــر، لــتــوزيــعــهــا  ــمــ ــتــ الــــمــــيــــاه والــ
عــلــى عــــدد مـــن الــمــســاجــد في 
مـــنـــاطـــق مــخــتــلــفــة بـــالـــكـــويـــت، 
وســيــشــرف البنك على تعبئة 
هـــذه الــثــالجــات طــــوال الشهر 

الفضيل.

دعم أسر الدخل الضعيف

ويطلق بنك الكويت الوطني، 
بــالــتــعــاون مــع جمعية الــهــالل 
األحمر الكويتي، حملة «ساعد 

تسعد» لدعم األسر ذوي الدخل 
الـــمـــحـــدود فـــي مــنــطــقــة جليب 
الــشــيــوخ، مــن خـــالل مــنــح هــذه 
ــا تــحــتــاجــه مــــن دعـــم  األســــــر مــ
لتحسين وضعهم المعيشي 
واالحتفال بأجواء حلول شهر 

رمضان المبارك براحة بال.

حمالت توعية مع اإلطفاء

بــالــتــعــاون مــع بنك الكويت 
الــوطــنــي تــقــدم اإلدارة العامة 
لإلطفاء حمالت توعية، سيتم 
بــثــهــا عـــلـــى مــــواقــــع الـــتـــواصـــل 
االجتماعي لتوفير النصائح 
واإلرشـــادات للصائمين خالل 
الشهر الفضيل، من خالل فريق 

متخصص من إدارة اإلطفاء.

تأهيل موقع خاص

وقـــام بنك الــكــويــت الوطني 
بتأهيل موقع خــاص بالقرب 
ــامـــة لــإلطــفــاء  مــــن اإلدارة الـــعـ
فــــي مــنــطــقــة جــلــيــب الــشــيــوخ 
لـــيـــكـــون جـــــاهـــــزا خــــــالل شــهــر 
رمـــضـــان الســتــيــعــاب وجــبــات 
اإلفــطــار الــتــي سيتم توفيرها 
ــي الـــمـــنـــطـــقـــة،  ــ ــيـــن فــ ــمـ ــائـ ــلـــصـ لـ
وسيقوم البنك بتوفير وجبات 
اإلفطار إلى هذا الموقع بشكل 
أسبوعي، ليكون متاحا أمــام 
الــصــائــمــيــن والـــســـاكـــنـــيـــن فــي 

المنطقة.

قرقيعان 

كــمــا ســيــنــظــم بــنــك الــكــويــت 
الــــــــوطــــــــنــــــــي خــــــــــــــالل الـــــشـــــهـــــر 
الفضيل وعيد الفطر المبارك 
زيـــــــارات لــمــســتــشــفــى الــوطــنــي 
ــه،  ــلــ ــدالــ ــبــ لـــــألطـــــفـــــال وبـــــيـــــت عــ
لــتــوزيــع الــقــرقــيــعــان والــهــدايــا 

عــــلــــى األطـــــــفـــــــال وتـــهـــنـــئـــتـــهـــم 
بالمناسبتين.

المتطوعون

وعلى غــرار كل عــام، يشارك 
ــن مـــن  ــيــ ــوعــ ــطــ ــتــ ــمــ ــرات الــ ــ ــ ــشـ ــ ــ عـ
موظفي بنك الكويت الوطني 
ــامــــج شـــهـــر رمـــضـــان  ــرنــ ــي بــ ــ فـ
المبارك «افعل الخير في شهر 
ــيـــر»، مـــن خــــالل اســتــقــبــال  الـــخـ
الصائمين على موائد اإلفطار 
ــك، والــــقــــيــــام  ــنــ ــبــ ــة الــ ــمـ ــيـ ـــي خـ فــ
بالزيارات والجوالت الميدانية 
فـــي الــمــنــاطــق أو الــمــؤســســات 
والــمــرافــق الــعــامــة والمساجد 

والمستشفيات. 
ــا  ــ ــالقــ ــ ــطــ ــ ويــــــــــأتــــــــــي ذلـــــــــــــك انــ
ــلــــى  مــــــــــن حـــــــــــــرص الـــــــبـــــــنـــــــك عــ
تــنــمــيــة مــفــهــوم الـــتـــطـــوع لــدى 
ــــن خــــــالل تــعــزيــز  مـــوظـــفـــيـــه، مـ
ارتباطهم باألعمال االنسانية 
والنشاطات االجتماعية التي 

ينظمها.

مواقع التواصل

ــل الـــتـــواصـــل  ــائــ ــدم وســ ــقــ وتــ
ــائـــح طــبــيــة  االجــــتــــمــــاعــــي نـــصـ
ــرد خـــالل  ــفــ تــتــعــلــق بــصــحــة الــ
الشهر الفضيل، حيث يتضمن 
مــــعــــلــــومــــات تـــــوعـــــويـــــة حــــول 
الصيام، واألساليب الصحية 
األفـــضـــل لــلــحــفــاظ عــلــى نــظــام 
غذائي سليم، وتصحيح بعض 
المعتقدات الغذائية والصحية 
الخاطئة، إلــى جــانــب التطرق 
للحاالت الصحية الخاصة مثل 
الــســكــري والسمنة وغيرهما، 
بالتعاون مع طبيب متخصص 

في الصحة الغذائية.

قال الرشيد إن برنامج افعل 
الخير في شهر الخير هو ركيزة 

أساسية لنهج البنك الوطني في 
التنمية االجتماعية، السيما أنه 
متواصل برسالته منذ ٢٥ عاما، 

من خالل عشرات المبادرات 
والمشاريع التي تهدف إلى 

رعاية األفراد واألسر.

عبدالمحسن الرشيد

1000 وجبة إفطار 
توزع على الصائمين 

في خيمة «الوطني» 
مقابل سوق شرق

عشرات المتطوعين 
من موظفي البنك 

يخدمون الصائمين 
والمصلين في 
ً
المساجد يوميا

للعام الثاني على 
التوالي توزيع 

ثالجات في المساجد 
لتوفير كسرة اإلفطار 

للصائمين

رعاية برنامج مدفع 
اإلفطار في قصر 

نايف للعام الثالث 
على التوالي 

20 جولة ميدانية 
بين زيارات 

للمستشفيات 
والمساجد والمرافق 

العامة والمناطق 
ذات الكثافة 

السكانية 

جانب من حمالت برنامج "افعل الخير في شهر الخير" العام الفائتبرنامج إفطار الصائمين

مشاركة مع العناصر األمنية في رمضان

ً
توزيع الوجبات سنويا

فريق "الوطني" يساهم في حمالت رمضانمشاركة اجتماعية

مشاركون في البرنامج

جانب من توزيع وجبات اإلفطار
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