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IFLR الرويح وشركاه بجائزة - ASAR فوز

يسر مكتب ASAR - الرويح وشركاه، وهو 
مكتب احملاماة واالستشارات القانونية الرائد في 
الكويت وأحد أبرز املكاتب القانونية في املنطقة، 
أن يعلن عن حصوله، وللسنة احلادية عشرة على 
التوالي، على اجلائزة السنوية التي تقدمها مجلة

 ،(IFLR) International Financial Law Review
وهي املجلة الرائدة في املجال القانوني وتعتبر 
املرجع الرئيســي ملكاتــب احملاماة التي تعمل 
في القطاع البنكي والتمويلي. وحصل مكتب 
ASAR علــى اجلائزة في حفل توزيع اجلوائز 
بتاريــخ ١٦ أكتوبر ٢٠١٩ في فندق برج العرب 
في دبي والذي شهد حضورا واسعا من الشركاء 
وممثلي مكاتــب احملاماة األخرى الرائدة على 

مستوى دول اخلليج والعالم.
 ASAR وصرح الشريك الرئيسي في مكتب
- الرويح وشــركاه ســام حباس قائال: «انها 
سنة استثنائية أخرى ملكتبنا في حفلة توزيع 
جوائز IFLR للشرق األوسط. إن فوز مكتبنا 
باجلائزة السنوية ملجلة IFLR للسنة احلادية 
عشــرة على التوالي محطة مهمة في مسيرة 
مكتبنا، إضافة الى ترشيح مكتبنا بشأن صفقات 

اإلندماج واالستحواذ. وإن حصولنا على هذه 
اجلائــزة امنا يؤكــد على أهميــة عمالئنا في 
مختلف القطاعات االقتصادية والثقة املطلقة 
التــي يضعها هــؤالء مبكتبنا فــي االضطالع 
بصفقاتهــم التجاريــة، وذلك يعــود بالتأكيد 
الى خبــرات محامينا املتميــزة وتفانيهم في 
العمل واخلدمات الريادية التي يقدمونها بشكل 
مستمر لعمالئنا من خالل مكاتبنا في الكويت 
أو في مملكة البحريــن. وصرح أحمد بركات 
وهو الشريك املدير في مكتب ASAR- الرويح 
وشركاه قائال «إننا فخورون جدا بتكرمي شريكنا 
سام حباس من قبل مجلة IFLR الرائدة، وذلك 
بســبب اإلجنازات التي قام بهــا خالل حياته 
املهنية، ويؤكد حصول سام حباس على هذه 
اجلائــزة على مدى تأثيره على تطور القطاع 
القانوني فــي الكويت. إضافة إلــى ذلك، فإن 
حصول مكتبنا على جائــزة «مكتب احملاماة 
األكثــر ابتكارا في الكويــت» يؤكد أن مكتبنا 
العب أساسي في تقدمي املشورة القانونية في 
أهم الصفقات والتي تشكل حجر األساس في 

خطة «رؤية الكويت ٢٠٣٥»

تقديراً خلدمات املكتب املبتكرة بالصفقات املميزة في الكويت للسنة الـ ١١

لقطة تذكارية خالل حفل التكرمي

«برقان» يواصل شهر التوعية بسرطان الثدي
حرص بنــك برقان على 
مشــاركة موظفــات البنــك 
برســائل توعوية بسرطان 
الثدي حتت شعار «إرادتك 
تصنع الفرق»، وذلك ضمن 
حملته الســنوية التوعوية 
لشــهر التوعيــة بســرطان 
الثدي الذي يصادف أكتوبر 
مــن كل عــام. وتأتــي هذه 
احلملــة كجزء من مســاعي 
البنك لتنمية املجتمع ودعم 
أســلوب حيــاة صحي على 
الرغم من الظروف احلالية 
التــي نعيشــها واســتمرار 
جائحة «كورونا». ونظمت 
وحدة االتصاالت الداخلية في 
بنك برقان رسائل توعوية 
وتثقيفيــة موجهــة جلميع 
املوظفات حول سرطان الثدي 
للتأكيد على أهمية التغذية 
الصحية والتمارين املنتظمة 
الوعــي  وزيــادة مســتوى 
بأعــراض املرض وأســبابه 
ومخاطره والعالج وأنواعه 

ملوظفات البنك والالتي ميثلن 
٤٣٪ من فريق العمل، ويشجع 
على تقدمي يــد العون فيما 

ويضع بنــك برقان الصحة 
وحتسني حياة أفراد املجتمع 
من أهم أولوياته ملجتمعه، 
حيث يستمر دعم املبادرات 
الهادفة إلى التوعية بسرطان 
الثــدي فــي اليــوم العاملي 
منذ ســنوات عديــدة، بدءا 
مبوظفيه. ويندرج دعم بنك 
برقــان ملثل هــذه املبادرات 
ضمــن برنامج بنــك برقان 
االجتماعــي حتــت عنــوان 
«ENGAGE» «معــا لنكــون 
التغيير»، الــذي يهدف إلى 
تسليط الضوء على اجلوانب 
املهمة واملؤثرة في املجتمع 
عبر تعزيز الرفاه االجتماعي 
من خالل املبادرات االجتماعية 
والثقافيــة  والتعليميــة 
والصحيــة. ويأتــي نهــج 
حملة «ENGAGE» متاشــيا 
مع مبادئ البنك، كمؤسسة 
ماليــة كويتية رائدة، حيث 
ينسجم أسلوب سياساته مع 
احتياجات ومصالح املجتمع.

بينهم ومشــاركة جتاربهم 
والعمل على نشــر التوعية 
واحلماية مــن املرض معا. 

حتت شعار «إرادتك تصنع الفرق» مع موظفات البنك

موظفات «برقان» خالل احلملة التوعوية

وطرق الوقاية منه.
كما يهدف بنك برقان إلى 
خلــق بيئة داخليــة داعمة 

مجموعة املرأة الدولية تعقد اجتماعها الثاني

«النجاة»: توفير العيش الكرمي للمحتاجني بالدول الفقيرة

إدارة  مجلــس  عقــد 
الدولية  املــرأة  مجموعــة 
اجتماعها الثاني لـ ٢٠٢٠-
٢٠٢١ الثالثــاء ١٣ املاضــي 
مبقــر رئيســة املجموعة 
وحرم السفير الباكستاني 
امبريــن  الكويــت  لــدى 
مصطفى، وقد اســتقبلت 
الرئيســة العضــوات بكل 

حفاوة وترحاب.
االجتمــاع  وحظــي 
بوصفــه فرصــة لتبــادل 
اآلراء وملناقشة العديد من 
املتعلقة بأنشــطة  األمور 
جــدول أعمال هــذا العام، 
وكان من أهمها االنتهاء من 
إطالق موقع شبكة التواصل 

تزامنا مــع اليوم العاملي 
للقضــاء على الفقــر والذي 
أقرتــه األمم املتحــدة في ١٧ 
أكتوبر من كل عام، قال مدير 
عام جمعية النجاة اخليرية 
باإلنابة د.جابر الوندة: تبذل 
اجلمعيــة جهــودا حثيثــة 
لتوفير سبل العيش الكرمي 
واحليــاة األدمية التي تليق 
بفئــات احملتاجني في الدول 
الفقيــرة، من  واملجتمعــات 
خالل تنفيذ مشاريع وبرامج 
وأنشطة جتعلهم معتمدين 
على أنفســهم ومبا يتوافق 
مع أهــداف األمم املتحدة في 
حتقيــق التنمية املســتدامة 
للشعوب الفقيرة حتت شعار 

«ال للفقر».
وتابــع الونــدة: فلســفة 
النجــاة اخليرية في القضاء 
على الفقر تركز على استثمار 
الشــبابية املعطلة  الطاقات 
أيــاد منتجة  وحتويلها إلى 
فاعلة تســهم في دفع عجلة 
التنميــة واإلنتــاج، وذلــك 
مــن خــالل االهتمــام مبلف 
التعليم أوال ثم تنفيذ عشرات 
املشاريع التنموية واالنتاجية 
والتي تتفاوت تبعا لطبيعة 

الدول املستفيدة.
وأكــد الوندة أن االهتمام 
بالتعليم من أهم املشــاريع 
التــي تكافــح الفقــر وتعزز 
العيش الكرمي لإلنسان، حيث 
توجد داخــل الكويت جلنة 
طالب العلم والتي تعد واحدة 
من أهم اللجان التعليمية ذات 
البعــد االســتراتيجي علــى 
الكويــت والعالم  مســتوى 
العربــي، إذ إنها بفضل اهللا 
تعالى ثم بدعــم أهل اخلير 
قدمــت مســاعدات ألكثر من 
٥٠ ألــف طالــب علــم داخل 
الكويــت في شــتى املراحل 
الدراســية، وخرجــت لألمة 
آالفا من الطاقات الشــبابية 
الواعدة في شتى التخصصات 
املتنوعــة واملتميزة والذين 
بدورهــم ســاهموا في تقدم 

ونهضة مجتمعاتهم.

وفيما يتعلق مبشــاريع 
النجاة اخليرية التي تكافح 
الفقر خــارج الكويت أجاب 
د.الونــدة: قمنــا بفضل اهللا 
املــدارس واملعاهــد  ببنــاء 
التعليمية واحلرفية والتي 
زاد عددها عن ٥٥ مؤسســة 
تعليميــة في كل مــن الهند 
وبنغالديش وتشاد واليمن 
وتركيا ومصر ويستفيد منها 
أكثر مــن ٢٠ ألف طالب علم 
سنويا، هذا الى جانب التركيز 
على تنفيذ املشاريع التنموية 
األخرى مثل مشروع البقرة 
احللوب ومشروع املخبز اآللي 
ومشــروع مكائــن اخلياطة 
ومشــروع تربيــة الدواجن 
واحملالت الوقفية والكشــك 
اخليري، وعربة لنقل األمتعة 
«الترو سيكل» وعربة لنقل 
الــركاب والركشــا. ومزارع 
العســل  األرانــب ومناحــل 
ومراكــب الصيــد وغيرهــا 
من املشــاريع األخرى. التي 
تتوافــق مع طبيعة وعادات 
وتقاليد الشــعوب، موضحا 
أن من املشــاريع التي تسهم 
في القضاء على الفقر مشروع 
«كفالة األيتام»، حيث تكفل 
النجاة اخليرية قرابة ١٠ آالف 
يتيم في ١٦ دولة حول العالم 
العربي واآلسيوي واألوروبي 
وحترص اجلمعية على رعاية 
األيتام وتوعيتهم وتعليمهم 
وتأهيلهم ليكونوا مشــاعل 

نور في بلدانهم.
هذا الى جانب مشــروع 
بناء بيــوت الفقــراء، حيث 
نحول املنازل من بيوت القش 
وسعف النخيل إلى مبان تليق 
بالعيــش واحليــاة الكرمية 
لإلنسان. كذلك ملشروع الزكاة 
والصدقات أثر واضح في دعم 
األســر الفقيرة واملســتحقة 
تعزيــز  فــي  ومســاندتها 
الكرمية وغيرها من  احلياة 
املشاريع واألنشطة األخرى 
التي تنفذها اجلمعية والتي 
تكافح اجلهل وتوفر احلياة 

الكرمية للمحتاجني.

الفعاليــات التــي أقيمــت 
لتكون شاهدة على استمرار 

وتشجيع سيدات املجتمع 
لالنضمــام إلى املجموعة، 
ومتكــني العضــوات مــن 
متابعــة أخبــار املجموعة 
خــالل  مــن  وأنشــطتها 
الڤيديو  الصور ومقاطــع 
واملنشــورات والروابــط 
وغيرهــا مــن اخلــــدمات 
املميزة ولتعزيز التواصل 

بينهن.
ومبناســبة االحتفــال 
صمــم  املوقــع  بإطــالق 
فندق كراون بــالزا كعكة 
معدة خصيصا مع شعار 
الدولية  املــرأة  مجموعــة 
املميــز باللونــني األزرق 

واألبيض.
أنشطة املجموعة على مدى 
٣٠ عاما، وأيضا الستقطاب 

تزامناً مع اليوم العاملي للقضاء على الفقر

عدد من املشاركات باالجتماع

االجتماعي ملجموعة املرأة 
الدولية بهدف نشر جميع 

د. جابر الوندة

توزيع املواد الغذائية

مناحل العسل


