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«أسيكو المجموعة» تك ّرم عضو لجنة

أهالي غرب عبداهلل المبارك

• خالد العتيبي يتسلم درع التكرمي

بعد جناح حملة التكفل بوجبات
الإفطار خالل �شهر رم�ضان الكرمي
يف منطقة غرب عبدالله املبارك،
كرمت «�أ�سيكو املجموعة» ع�ضو
جلنة �أهايل غرب عبدالله املبارك
خالد العتيبي على م�ساهمته
الفاعلة يف �إجناح هذه احلملة.
وكانت «�أ�سيكو املجموعة» قد
تكفلت بوجبات الإفطار يف منطقة
غرب عبدالله املبارك بالتن�سيق
م���ع جل��ن��ة �أه�����ايل املنطقة،
وذلك يف �إطار �سعي �أ�سيكو �إلى

تعزيز امل��ب��ادرات االجتماعية
والإن�سانية.
و�سلم الرئي�س التنفيذي ل�رشكة
�أ�سيكو للإن�شاءات �أحمد غ�سان
اخل��ال��د درع ال��ت��ك��رمي خلالد
العتيبي �شاكر ًا جهوده ودعمه
الذي �أثمر بنجاح احلملة.
ويف هذا ال�سياق ،قال اخلالد:
«ت�سعى �أ���س��ي��ك��و ن��ح��و تلبية
حاجات املجتمع عرب التوا�صل
معه ب�شكل دوري ومبا�رش ،وذلك
لغر�ض تقدمي الدعم ال�لازم له

يف ك��ل م��ا يخ�ص م��واد البناء
وخدماته.
وحتر�ص «�أ�سيكو املجموعة»
دائما على مبادراتها الإن�سانية
واالجتماعية ال�سيما يف ال�شهر
الكرمي ،حيث ا�ستمرت وجبات
�إف��ط��ار ال�صائم ال��ت��ي قدمتها
املجموعة حتى نهاية �شهر
رم�����ض��ان امل���ب���ارك يف منطقة
غرب عبدالله املبارك ،لت�ؤمن
بذلك وجبة الإف��ط��ار اليومية
للعاملني.
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تأكيداً على اهتمامه بالشباب والتعليم

«بيتك» يشارك في حفل تخرج طلبة كلية العلوم
الطبية المساعدة
�شارك بيت التمويل الكويتي «بيتك» يف حفل
تخرج طلبة كلية العلوم الطبية امل�ساعدة الذي
�شمل  100طالب وطالبة وح�رضه عميد الكلية
د.ع��ادل الع�صفور وع��دد من م�س�ؤويل الكلية
و�أع�ضاء الهيئة التدري�سية وكبار ال�شخ�صيات،
ا�ستمرار ًا للمبادرات وامل�ساهمات التي تكر�س
ريادة «بيتك» يف جمال امل�س�ؤولية االجتماعية
ودعم الطلبة وال�شباب ،حيث يعد هذا احلفل هو
حفل التخرج ال�ساد�س الذي يرعاه « بيتك» خالل
�شهرين ما ي�ؤكد انه بالفعل ويف احلقيقة اكرب
واكرث الداعمني لل�شباب وم�سرية التعليم.
وتلقى «بيتك» ا�شادة من الهيئة العلمية للكلية
ومن اخلريجني وذويهم واحل�ضور حيث عرب
اجلميع عن تقديرهم مل�شاركة « بيتك» ودوره
املهم واحليوي يف حركة االقت�صاد واملجتمع
ب�شكل عام مثمنني خالل تكرمي ممثل «بيتك» يف
احلفل اجلهود الكبرية التي يبذلها يف حتمل
�أعباء امل�س�ؤولية االجتماعية جتاه ال�شباب
والعملية التعليمية ،مبا يعك�س ريادة «بيتك»
ويج�سد مكانته حملي ًا واقليمي ًا وعاملي ًا،
وير�سخ دوره ال�سباق ومتيزه يف امل�س�ؤولية
االجتماعية.
وت�أتي م�شاركة «بيتك» يف حفل التخرج �ضمن
احلر�ص على رعاية الطلبة وال�شباب ودعم
العملية التعليمية ،و�إمي��ان��ا ب���أن ال�شباب
هم عماد امل�ستقبل وال�ثروة احلقيقية للوطن
والأ�صل احلقيقي يف منظومة االقت�صاد واملجاالت
احليوية الأخ��رى ،وهم اللبنة الأ�سا�سية يف
عملية التطوير وحتقيق االزدهار يف البالد.

• تكرمي ممثل « بيتك» في احلفل

«برقان» يواصل دعمه للفنون بالشراكة
مع فرقة األحمدي الموسيقية
�أع��ل��ن ب��ن��ك ب��رق��ان� ،أح���د �أب���رز
امل�ؤ�س�سات املالية امل�ساهمة
يف تنمية املجتمع ،عن موا�صلة
دعمه واهتمامه بالفن الراقي
واملو�سيقى التي تقدمها فرقة
الأح��م��دي املو�سيقية ال��ت��ي من
�ش�أنها تعزيزالتبادل الثقايف بني
�أف��راد املجتمع الكويتي .ويعد
بنك برقان �أحد الرعاة الرئ�سيني
للفرقة للعام الرابع على التوايل.
كما حتظى فعاليات و�أن�شطة
فرقة الأح��م��دي املو�سيقية التي
تعد واحدة من �أهم الفرق الفنية
وامل��و���س��ي��ق��ي��ة ب�شعبية كبرية
يف ال��ك��وي��ت ،وذل��ك �ضمن اطار
ا�سرتاتيجية البنك القائمة على
دع��م التقدم الفني واالجتماعي
والثقايف يف الكويت.
حيث ا�شتهرت ف��رق��ة الأحمدي
املو�سيقية ،التي تعمل على �أرقى
امل�ستويات املو�سيقية ،حملي ًا
ودولي ًا ،منذ �أكرث من  65عام ًا،
بتنظيم حفالت مو�سيقية مم ّيزة،
وعرو�ض ح ّية على من�صات وم�سارح

• لولوة األيوبي

عاملية .وقد �ساهمت املجموعة
ال��ت��ي ع���ززت ا�سمها حم��ل��ي� ًا يف
اثراء احلياة الفنية والثقافية يف
الكويت من خالل ت�أديتها لأعمال
كورالية و�أوبرا جمهزة بالكامل.
واجلدير بالذكر �أن��ه منذ بداية
قدم بنك برقان دعمه
عام ّ ،2017
لت�أ�سي�س فرقة �أورك�سرتا �شبابية
ورعى �أول حفل مو�سيقي كال�سيكي

ملجموعة الأحمدي املو�سيقية يف
مركز جابر الأحمد الثقايف حيث
عزفت حينها �سيمفونيتني كاملتني
لبيتهوفن وفوري ،وكانت واحدة
من الفعاليات املهمة التي ال تن�سى
على م�ستوى الكويت ومن �أف�ضل
العرو�ض املو�سيقية الكال�سيكية
حتى الآن.
وتعقيب ًا على ذلك ،قالت رئي�س
عالقات امل�ستثمرين وجمموعة
االت�صاالت امل�ؤ�س�سية باالنابة يف
بنك برقان ،لولوة الأيوبي« :ن�ؤمن
اميان ًا را�سخ ًا ب�أن الفن واملو�سيقى
�أداتَ ني قوي َتّني يف حت�سني خربات
املجتمع واث����راء ح��ي��اة �أف���راده
وخلق ت�أثري ايجابي ب�صفة عامة
عند اجلميع ،فاملو�سيقى قادرة
على جمع النا�س وت�شجيع التنوع
واالندماج فيما بينهم .ومن خالل
دعم الفنانني العامليني ،فاننا
ن�شجع �أي�ض ًا �شباب الكويت على
تبني ال��ف��ن وت��ط��وي��ر امل��واه��ب
الفنية ،ومتكينهم ،وتعزيز مكانة
الكويت الفنية يف اخلارج».

بالتعاون مع مستشفى السيف

البنك األهلي المتحد :إطالق منتج لتمويل

الخدمات الطبية من دون أرباح
بهدف تعزيز منتجاته التمويلية ملواكبة احتياجات
عمالئه� ,أعلن البنك الأهلي املتحدة عن �إطالق منتج
لتغطية نفقات العالج واخلدمات الطبية بنظام
امل�ساومة من دون �أرباح  ٪0بالتعاون مع م�ست�شفى
ال�سيف .وبهذه املنا�سبة �أقام البنك الأهلي املتحد
جناح ًا خا�ص ًا يف م�ست�شفى ال�سيف يف الفرتة من
الثالث حتى اخلام�س من يوليو  2018لتوعية رواد
وموظفي امل�ست�شفى مبا يقدمه البنك من خدمات
ومنتجات متنوعة ,حيث يعزز هذا النهج روابط
التعاون بني البنك وامل�ست�شفى .و�أفاد البنك يف
بيان �صحايف� :إن منتج متويل العالج املتوافق مع

�أحكام ال�رشيعة الإ�سالمية والذي يطلقه البنك الأهلي
املتحد لأول مرة لتغطية نفقات العالج واخلدمات
الطبية يف م�ست�شفى ال�سيف يقدم متويل ي�صل �إلى
 15الف دينار ,باال�ضافة �إلى تقدمي خدمة ت�أمني
جمانية تغطي �إجمايل قيمة التمويل .و�أ�ضاف
البنك� :إن منتج متويل العالج الذي �أطلقه البنك
الأهلي املتحد بالتعاون مع م�ست�شفى ال�سيف يتمتع
مبزايا ائتمانية عديدة من خالل �أق�ساط �شهرية
مرنة ,كذلك ال ي�ستلزم حتويل الراتب على البنك,
فهذا املنتج مطروح لعمالء البنك الأهلي املتحد
وعمالء البنوك الأخرى ح�سب ال�ضوابط والأحكام.

• لقطة تذكارية لبعض اخلريجيني

بنك الكويت الوطني – مصر يوقع بروتوكول تعاون
جديداً مع جمعية األورمان
لل�سنة الثانية على التوايل قام
بنك الكويت الوطني -م�رص بتوقيع
بروتوكول تعاون م�شرتك جديد
م��ع جمعية الأورم�����ان ،يتعاون
البنك مبقت�ضاه مع اجلمعية يف
توفري امل�ساعدات للقرى الأكرث
احتياج ًا يف حمافظة �سوهاج من
حيث تو�صيل املياه واعادة ت�أهيل
امل��ن��ازل وم����شروع ت�سليم ر�ؤو���س
ما�شية لبع�ض الأهايل.
وبح�ضور عدد من �أع�ضاء االدارة
العليا للبنك وجمعية الأورم��ان،
ق���ام بتوقيع االت��ف��اق��ي��ة ك��ل من
الدكتور يا�رس ح�سن – الرئي�س
التنفيذي والع�ضو املنتدب لبنك
الكويت الوطني م�رص ،وم.ح�سام
الدين القباين – رئي�س جمل�س ادارة
جمعية االورمان.
وب��ه��ذه املنا�سبة ق��ال د.يا�رس
ح�سن ان ق��ي��ام ال��وط��ن��ي بابرام
ه��ذه االتفاقية ي�أتي انطالق ًا من
امل�س�ؤولية االجتماعية للبنك
وحر�ص ًا منه على اال�ضطالع بدوره
ال��دائ��م خلدمة املجتمع بتوجيه
ت�برع��ات��ه وم�ساهماته ل�صالح
العديد من اجلهات اخلريية التي ال

• بعد توقيع بروتوكول التعاون

تهدف �إلى الربح وامنا تهدف �إلى
العمل على تنمية املجتمع و�أبنائه
ب�شتى الطرق والو�سائل.
و�أ�ضاف قائالً�« :إن جمعية الأورمان
منوذج وا�ضح لتلك اجلهات اجلديرة
بالثقة وال��ت��ي حت�سن ا�ستغالل
وتوجيه التربعات وامل�ساعدات

ضمن استراتيجيتها للمسؤولية االجتماعية

«زين» ُتك ّرم الفائزين في مسابقة
الكاريكاتير السنوية
ك� ّ�رم��ت زي��ن ال�رشكة ال��رائ��دة يف
تقدمي خدمات االت�صاالت املتنقلة يف
الكويت الفائزين باملراكز الثالث
الأول����ى يف م�سابقة «كاريكاتري
رم�ضاين» لر�سم الكاريكاتري ،وذلك
�ضمن رعايتها الرئي�سية للم�سابقة
التي نظّ متها جمعية الكاريكاتري
الكويتية لل�سنة الثانية على التوايل
خالل �شهر رم�ضان املبارك.
وذكرت ال�رشكة يف بيان �صحايف �أن
رعايتها الرئي�سية لهذه امل�سابقة
لل�سنة الثانية على ال��ت��وايل �أتت
يف �إطار ا�سرتاتيجيتها للم�س�ؤولية
االجتماعية واال�ستدامة اجتاه دعم

الأن�شطة الفنية ،حيث حتر�ص زين
على م�ساندة وت�شجيع اجلهود التي
تُ �ساهم يف تقدمي الفر�صة للموهوبني
لإطالق العنان لإبداعاتهم يف خمتلف
الفنون ومنها فن الكاريكاتري.
و�أ�ضحت «زي���ن» �أن امل�سابقة قد
ر�سامي
�شهدت تفاع ًال �إيجابي ًا من قبل ّ
الكاريكاتري يف الكويت ،حيث و�صل
ع��دد امل�����ش��ارك��ات �إل���ى  53لوحة
متحورت حول العادات والتقاليد
التي تُ �صاحب �شهر رم�ضان املبارك،
وكرمت ال�رشكة الفائزين باملراكز
ّ
الثالث الأولى وهم م�شعل ال�شمري
وزينب د�شتي وحوراء علي يتيم.

• جانب من التكرمي

التي تقدم اليها يف اجتاهاتها
ال�صحيحة ،لذا قام البنك بالتعاون
م��رة �أخ��رى ولل�سنة الثانية على
ال��ت��وايل مع جمعية الأورم���ان يف
ت��ق��دمي ال��دع��م لأهالينا بالقرى
الأك�ثر احتياج ًا ب�صعيد م�رص هو
جزء من ال��دور االجتماعي للبنك

والذي ال يتوانى عن دعم مثل هذه
الأن�شطة اخل�يري��ة الهادفة التي
حتقق الغر�ض منها مب�ساعدة تلك
الأ��سر على التمتع بحياة �أف�ضل
وتوفري بيئة حياتية �صحية لهم،
وم�ساعدتهم على ايجاد �سبل حلياة
معي�شية كرمية.

