
 

 

 

 

 

 

 صحفي خبر

 للنشر الفوري

 
 وتزامنًا مع اليوم العالمي للعمل االنساني مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانيةبالتعاون مع 

 

Ooredoo حياة ومستقبل أكثر إنسانية دعمفي  سباقةكويت ال 
التي تعرض حياة العديد العالمية المعقدة وطويلة المدى  لمن المشاك المناختغيير  الكويت، مدينة الكويت:

ومع استمرار . منازلهم وسبل عيشهمل فقدانهممن المجتمعات واألشخاص األكثر ضعفاً للخطر فضالً عن 

نسبة البطالة  وازدادت ،تأثرت طبيعة الحياة البشرية حيث ارتفع عدد المرضى والوفيات 19-جائحة كوفيد

وبالتالي أصبحت أزمة تغيير حول العالم باإلضافة إلى الكوارث االقتصادية واآلثار السلبية على البيئة. 

وتالحم الجهود اليوم أمام لحظة حاسمة تستدعي من الجميع التعاون المناخ خارج أيدي الحكومات إال أننا 

 النقاذ من هم في أمس الحاجة. 

 

أول شركة اتصاالت تقدم الخدمات الرقمية المبتكرة في لالتصاالت،  Ooredooتعاونت شركة  لذلك،

 "السباق من أجل اإلنسانية"حملة  اطالق فيمكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية مع  الكويت،

 مستوى الوعي العامرفع إلى الحملة تهدف  والتي جاءت تزامناً مع اليوم العالمي للعمل اإلنساني، حيث

 ضرورة التضامن مع األشخاص األكثر عرضة للتأثر بأزمة المناخ. حول 

 

لتواصل والتي شملت إرسال رسائل نصية للعمالء ونشر رسائل توعوية على مواقع االحملة وجاءت هذه 

تسهم بكفاءة عالية في تحقق أعلى نسبة وعي وتشجع االجتماعي الخاصة بالشركة كونها منصة خصبة 

 المتابعين على أخذ دور فعال في المشاركة واالنضمام إلى حملة "السباق من أجل اإلنسانية". 

 



 

 

 

 

 

 

 صحفي خبر

 للنشر الفوري

 

 

إن الكوارث المناخية كالفيضانات والقحط وموجات الحَر تضاعفت في العشرين سنة األخيرة تاركةً األثر 

الجميع  Ooredooتٌحث شركة امية. وفي اليوم العالمي للعمل اإلنساني، األكبر على سكان البلدان الن

 إلى حملة السباق من أجل اإلنسانية. على االنضمام 

 

 -انتهى-
 الكويت: Ooredooعن 

الكويتي وباقات االتصال والتجوال واالنترنت وغيرها أحدث تكنولوجيا االتصاالت في السوق  Ooredoo. ومنذ ذلك الحين تقدم 1999شهر ديسمبر من عام  فيالكويت  Ooredoo شركة تأسست

 Ooredooالجزائر، و Ooredoo مشغلي اتصاالت في عدد من الدول في المنطقة وهي -والمدرجة في سوق الكويت لألوراق المالية  –الكويت  Ooredoo لمشتركي األفراد والشركات. كما وتملك

 العالمية.  Ooredoo  الكويت إحدى الشركات التابعة لـمجموعة Ooredoo وتعتبركما ن. في فلسطي Ooredooوالمالديف،  Ooredooتونس، و

 

 تواصل معنا:

 على مدار الساعة طوال ايام اإلسبوع  121 خدمة العمالء 

 الموقع اإللكتروني www.ooredoo.com.kw    

  تطبيقMyOoredoo  على متوفرAndroid  وApple Store  

 :حسابات الشركة الرسمية على جميع مواقع التواصل االجتماعي @ooredookuwait 

 
 

http://www.ooredoo.com.kw/

