Tharwa continues its social responsibility towards cancer
Patients

ونستمر في مسئوليتنا االجتماعية لصالح مرضي السرطان
تستمر ثروة ولعامها الرابع على التوالي بحملتها االنسانية للتبرع لصالح مرضى السرطان وفق

For the fourth year in a row, Tharwa continues its humanitarian
campaign to donate to cancer patients in accordance with its برنامجها االنساني المبنى على توفير المساندة الالزمة للذين يعانون من حاالت مزمنة ومتقدمة
humanitarian program to provide the necessary support to those
. من مرض السرطان بهدف زرع االمل في نفوسهم لمواجهة تحدياتهم المرضية
suffering from chronic and advanced cancers in order to instill
hope and meet their medical challenges.

 قامت شركة،وكخطوة إنسانية تبن تها الشركة في الوقوف جنبا الى جنب مع مرضى السرطان

As part of Corporate Social Responsibility (CSR) Program adopted ثروة بالتبرع لصالح "جمعية صندوق إعانة المرضى" الذي يعنى بمعالجة مرضى السرطان
by Tharwa Investment Co. and as a humanitarian Initiative to
contribute towards providing medical treatment to cancer  وقد جاءت هذه الخطوة لدعم عالج مرضى السرطان بسبب الزيادة المطردة في،في الدولة
patients, Tharwa has donated to the “Patients Helping Fund
.اعدادهم وفقا لإلحصائيات
Society” which treats cancer patients in Kuwait , this step comes to
support cancer patients because of the steady increase in their
numbers according to official statistics.
تهدف الشركة من خالل هذه المبادرة االنسانية تحقيق االستفادة ألكبر شريحة ممكنة من مرضى
Tharwa aims from this humanitarian initiative to benefit the widest  والوقوف بجانبهم إنسانيا بما،السرطان بتوفير الخدمات الصحية واالجتماعية والوقائية لهم
possible range of cancer patients from health and social services as
.يخفف من أالمهم ومعاناتهم
well as to alleviate the suffering of cancer patients and to stand
beside them humanely.

ويأتي هذا تنفيذا لتوجهات مجلس ادارة الشركة واالدارة التنفيذية التي سخرت

This comes in accordance with the directions of the Board of  وقد تجلى ذلك من خالل الحرص،الجهود واالمكانات لخدمة المجتمع والمساهمة في تنميته
Directors and Executive Management which reflects the
commitment and dedication in providing the efforts and الدائم على تكريس تلك الجهود واالمكانيات واعطائها العناية الكاملة للقضايا
capabilities to serve the Society and contribute to its development.
.االنسانية واالجتماعية
In this regard, Tharwa asserts that social responsibility has
وبهذا الشأن تؤكد الشركة انها تضع المسئولية االجتماعية ضمن أولوياتها منذ تأسيسها عام
been placed as one of its priorities since its founded in 2006, It
devotes enough time to develop programs and policies that achieve  وتكرس الوقت الكافي لوضع البرامج والسياسات التي تحقق من خاللها التكامل ما بين، 2006
integration between social and economic objectives for achieving
.األهداف االجتماعية واألهداف االقتصادية لتحقيق التنمية المستدامة
sustainable development.

