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»لينكون الغامن« نظّمت فعالية فنية خاصة في »وجهة«

شهد مركز وجهة املعروف 
مبســاحته الغنيــة بالفــن، 
فعالية فنية رائعة ومحاكية 
جلمال الرســم واملوســيقى 
»لينكــون  رعايــة  حتــت 

وعزف جيتار للفنان حسن 
جمعة، وبني عرض لوحات 
فنية مختلفة من إبداع فناني 

وفنانات املركز.
وخــال احلفــل، متكــن 

سيارات لينكون الغامن، املرأة 
إبراهام لينكون،  ولينكون، 
دمج فن اخلط العربي بجمال 
السيارة والعديد من األفكار 

األخرى املبهرة. 

اختيار الثاث لوحات الفائزة 
في املسابقة بعناية على أن 
تعرض كل اللوحات املرسومة 
في معرضي لينكون الغامن. 
وقد أقيمــت هــذه الفعالية 

14 فنانــا وفنانة من رســم 
لوحــات خاصة مســتوحاة 
من سيارات لينكون الغامن، 
فمنها املســتلهم مــن لوغو 
لينكــون الغــامن، ومنها من 

وأبدع أيضا صاحب مركز 
وجهة، اخلطاط عبدالعزيز 
العوضي بخط لوحة حتت 
عنوان »لينكون الغامن رمز 
الفخامة األميركية«، ولقد مت 

انطاقــا من رغبــة لينكون 
الغامن في تقدمي الدعم املستمر 
للفن والفنانني في الكويت، 
لذا مت اختيار وجهة ليكون 

يوما عامرا باحلب والفن.

الغامن« وبتنظيم »دوتسلينك 
لاستشارات اإلدارية«، حيث 
جمعت الفعالية بني العروض 
املوســيقية احلية من عزف 
بيانو للفنــان أحمد الدعيج 

»التجاري« ومسؤولو محافظة حولي يحتفلون
بعيد األضحى مع نزالء دار رعاية املسنني

في إطار الترتيبات التي 
يقــوم بهــا البنــك التجاري 
الدعــم  لتقــدمي  الكويتــي 
واملساندة والرعاية للعديد 
مــن األنشــطة االجتماعيــة 
واإلنســانية التــي تنظمهــا 
محافظــات الكويــت خلدمة 
أفــراد املجتمــع، واحتفــاال 
بعيد األضحــى املبارك، قام 
البنك التجاري بالتعاون مع 
محافظة حولي وبتوجيهات 
مــن محافظ حولــي الفريق 
أول م.الشيخ أحمد النواف، 
بتنظيم زيارة خاصة لنزالء 
التابعة  دار رعاية املســنني 
لوزارة الشؤون االجتماعية 
والعمل، وذلك لتقدمي التهاني 
ومشاركة املسنني فرحة عيد 
األضحى وتقدمي الهدايا لهم 

بهذه املناسبة السعيدة.

التمويــل  بيــت  أعلــن 
الكويتــي »بيتك«، في بيان 
صحافي أمس فوز العميلة 
شيخة عدنان املذكور بتملك 
عقار من اختيارها في أوروبا، 
ضمن السحب األول حلملة 
»بطاقات بيتك - Visa مفتاح 

بيتك في أوروبا«.
ومتنح احلملة اجلديدة 
عماء »بيتــك« جتربة غير 
مسبوقة وفريدة من نوعها، 
فتعتبر احلملة سابقة على 
الســاحة املصرفية اذ ميكن 
ان يحقق اســتخدام بطاقة 
Visa ـ بيتــك في الكويت أو 
في اخلارج بدينار على األقل، 
حلم امتاك عقار في أوروبا، 
ما يعكس مدى اهتمام »بيتك« 
بعمائــه واحلــرص علــى 

مكافأتهم بشكل مميز.
ومتتــد احلملــة لغايــة 
16 ســبتمبر 2019، اذ تتيح 
فرصة الفوز لـ 3 عماء على 
مدى 3 شــهور مــن خال 3 
ســحوبات، يفوز كل عميل 
بجائــزة نقديــة تخصــص 
لشراء ممتلكات عقارية من 

اختياره في أوروبا.
ويقــدم »بيتك« تذكرتي 
سفر فئة رجال األعمال للفائز 
ومرافق له، الى جانب إقامة 
ملدة 5 ليال في فندق 5 جنوم 
في الدولــة األوروبية التي 
الفائز  العميــل  سيشــترى 
العقار فيهــا، باإلضافة إلى 
منحــة نقدية بقيمــة 1000 

دينار.
وتتميــز احلملــة عاوة 
على جوائزها، بجانب آخر 
وهو مبلغ اإلنفاق املطلوب 
باستخدام البطاقة، الذي يبدأ 
مــن دينار واحــد، فبمجرد 
إنفــاق حامل البطاقة دينار 
كحــد أدنــى علــى إجمالــي 

الــى أن فكرة االحتفال بعيد 
األضحى مع نزالء دور رعاية 
املســنني إمنا جــاءت لتأكيد 
عمق الترابط والتواصل مع 
النزالء من املسنني، وتقدمي 
التهنئة لهم بهذه املناســبة 
الســعيدة، الفتة الى أن هذه 
املبادرة تعكس الروح الغنية 
باملعانــي اإلنســانية التــي 
جتســدت خال هذه الزيارة 
والتي سعى البنك من خالها 
إلى إدخال البهجة والسرور 
إلى النفوس ورســم البهجة 
على وجوه كبار السن في هذه 
املناسبة السعيدة.  وأضافت 
الــورع مؤكــدة أن إرســاء 
مفاهيم جديدة للمســؤولية 
االجتماعية من خال التاحم 
والتكاتف ومشــاركة جميع 
فئــات املجتمــع احتفاالتهم 

بطاقــات Visa »بيتك«، كما 
ان ربط اجلائــزة بإمكانية 
االســتخدام داخل او خارج 
الكويت رغبة في تشــجيع 
استخدام البطاقات في السوق 
احمللي، وتنشــيط مبيعات 
التجار، وحتقيق العدالة في 

الفرص بني العماء.
ويحــرص »بيتك« على 
مواصلة جهود التعاون مع 
شركة Visa لتخطيط وتنفيذ 
العديد من احلمات، ملا لها من 
مردود إيجابي على مستوى 
العمــاء ومعــدالت  رضــا 
االستخدام وتوسيع احلصة 

باملناســبات الســعيدة هــو 
هدف لطاملا ســعى التجاري 
لترســيخه من خــال مد يد 
العــون ورعايــة األنشــطة 
والفعاليات التي تقوم على 
تنظيمها مؤسسات املجتمع 
املدنــي تعزيــزا للمبــادئ 
السامية للتكافل والتضامن 
االجتماعي. وفي ختام الزيارة، 
عبر مسؤولو محافظة حولي 
عن شكرهم وامتنانهم للبنك 
التجــاري علــى مســاهمته 
ودعمــه ألنشــطة احملافظة، 
مثمنني هذه املبادرة الكرمية 
من البنك خال عيد األضحى 
املبــارك والتي ســاهمت في 
إدخال البهجة والسرور على 
نزالء الدار، متمنني املزيد من 
التقدم واالزدهار ألسرة البنك 

التجاري.

السوقية لـ »بيتك« في مجال 
البطاقات بأنواعها املختلفة.
ويواصل »بيتــك« بهذه 
االبتــكار وتعزيز  احلملــة 
البطاقات  ريادته في سوق 
الكويــت  فــي  املصرفيــة 
للنجاحــات  واســتمرارا 
خصوصا بعــد إصدار أول 
 )Metal Card( بطاقة معدنية
في الكويت لعماء اخلدمات 
اخلاصة لألفراد، إضافة على 
ذلك حصــول »بيتك« على 
جائزة أسرع منو لبطاقات 
اآللــي فــي  Visa الصــرف 

الكويت.

وفي هذا الســياق، قالت 
نائــب املدير العــام - قطاع 
التواصل املؤسسي - أماني 
الــورع »تأتي هــذه الزيارة 
في إطار برامج املســؤولية 
االجتماعيــة الشــاملة التي 
أعدها التجاري ملشاركة جميع 
شرائح املجتمع فرحة األعياد 
واملناسبات السعيدة«، مشير 

عمليات الشــراء خال مدة 
احلملــة، يتأهــل لدخــول 
الســحب النهائــي مبعــدل 
فرصــة مقابــل كل دينــار 
مشــتريات داخــل الكويت، 
وفرصتــني مقابل كل دينار 
الكويت،  مشــتريات خارج 
بحيــث إن العماء املؤهلني 
للدخــول فــي هــذه احلملة 
 Visa هم مستخدمو بطاقات
»بيتــك«. ويســاهم طــرح 
احلملة خال موسم السفر 
والعطات في منح العماء 
جتربــة مصرفيــة مميــزة 
وفرص فوز لدى استخدامهم 

»بيتك« يعلن فوز شيخة املذكور بعقار
من اختيارها في أوروبا

ضمن السحب األول حلملة »بطاقات بيتك - Visa مفتاح بيتك في أوروبا«

البنك يقدم تذكرتني على درجة رجال األعمال وإقامة 5 ليال في فندق 5 جنوم ومنحة نقدية للفائزة الورع: الزيارة في إطار برامج املسؤولية االجتماعية ملشاركة جميع شرائح املجتمع فرحة األعياد

موظفو قطاع التواصل املؤسسي في البنك مع مسؤولي محافظة حولي ودار الرعاية للمسنني

لتقدمي التهاني ومشاركة املسنني فرحة العيد


