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بنك برقان يرعى حفل عمر خيرت بقاعة مسرح األرينا «stc» تطلق حملتها «#إحنا_واحد» ضد التنمر

اجلامعة األمريكية في الكويت توقع اتفاقية 
تعاون مع «البا» وتستضيف برنامج «كن»

يؤكد بنــك برقان مجدداً 
التزامه الراسخ باملساهمة في 
إثراء املشهد الثقافي والفني 
في الكويت، من خالل رعايته 
حلفل املوسيقار عمر خيرت 
في قاعة مسرح األرينا يوم 
٧ أكتوبر. وتأتي هذه الرعاية 
في إطار برنامج برقان الشامل 
للمسؤولية االجتماعية الذي 
يركز على دعم أرقى الفعاليات 

الثقافية في الكويت.
وقد عبرت بهذه املناسبة 
االتصــاالت   - أول  مديــر 
االجتماعيــة  واملســؤولية 
للشــركات في بنــك برقان، 
حصة حســني النجادة، عن 
سعادتها برعاية البنك حلفل 
أحد أهم رموز املوسيقى في 
العالم العربي واســتضافته 
مجددا في الكويت بعد غياب 
أربع سنوات، مؤكدة التزام 
برقان بدعم األنشطة الفنية 
واإلبداعيــة التي تســهم في 
االرتقــاء بالســاحة الفنيــة 
عبــر  احملليــة  والثقافيــة 
عروض ومحتــوى ترفيهي 
مميــز يســتجيب لتطلعات 

اجلمهور الكويتي.
وأضافــت النجادة قائلة: 
«يفتخر برقان بالدور الرائد 
الذي يلعبه بني مؤسســات 

أعلنت شــركة االتصاالت 
الكويتيــة stc، الرائــدة فــي 
متكني التحول الرقمي وتقدمي 
اخلدمات املبتكرة واملنصات 
املتكاملة للعمالء في الكويت، 
عن إطــالق حملتها «#إحنا_
واحــد» تزامنــا مــع العودة 
إلى املــدارس. وتركز احلملة 
بشكل أساسي على التصدي 
إلى التنمر عبر سلســلة من 
الهادفة والتفاعلية  األنشطة 
التي سوف تطلقها وتنظمها 

stc خصيصا لهذه احلملة.
احلملــة  إطــار  وفــي 
التوعويــة، ســوف تتعاون 
stc مع عدد مــن اجلهات في 
القطاعني احلكومي واخلاص 
مــن خــالل إطــالق وتنظيم 
العديد من املبادرات التفاعلية 
التي تســتهدف الطالب لدى 

العودة إلى املدارس.
 :stc وفي بيان لها، قالت
«متاشيا مع الركائز األساسية 
الشــاملة  الســتراتيجيتها 
االجتماعيــة  للمســؤولية 
الشركة  للشــركات، أطلقت 
حملــة #إحنا_واحــد فــي 

واصلت اجلامعة األمريكية 
فــي الكويــت (AUK) تعميق 
شراكتها مع لوياك من خالل 
مشــاركتها في عدة مبادرات 
برنامــج  منهــا  شــبابية 
اجلوهــر للتدريــب االعالمي 
من أكادميية لويــاك للفنون 
«البــا» وبرنامــج «كن.» وقد 
وقعــت اجلامعــة األمريكية 
في الكويت اتفاقية تعاون مع 
«البا،» إلتاحة الفرصة لطلبة 
االعالم باجلامعة للتسجيل في 
برنامــج اجلوهر الذي تقدمه 
«البا،» بحيث يحصل الطلبة 
على حوالي ٩ وحدات دراسية 
حتتســب ضمــن متطلبــات 
تخرجهــم. يتكــون برنامــج 
اجلوهــر مــن ٣ مســتويات، 
األول  املســتوى  يحتــوي 
على ٥ ورش عمــل اعالمية، 
ويتكون املستوى الثاني من 
التدريب العملــي على األداء 
والتعبير الصوتي، إضافة إلى 

الترفيهي احمللي الذي لطاملا 
اشــتهرت به الكويــت على 

مستوى املنطقة».
ومــن خــالل اســتقبال 
املوســيقار عمــر خيرت مع 
األوركســترا الكاملــة التــي 
سترافقه في أكبر قاعة مسرح 
مغطــاة في الكويــت، يؤكد 
بنــك برقان من جديد إميانه 

الكويتية stc يحاكي االطفال 
لرفع مستوى وعيهم بثقافة 
القبول. وسيتم عرض القصة 
الفعاليات  ضمــن سلســلة 
stc الهادفــة املنظمــة مــن

لتعزيز تواصلها مع املجتمع 
احمللي.

احلملــة  وســتتضمن 
التوعويــة أيضا نشــر عدد 
من التقارير التوعوية التي 
تغطي املوضــوع املطروح. 
احلملــة  ســتتضمن  كمــا 
رســائل ونشــرات توعوية 

الصادق بأهمية تعزيز املشهد 
الثقافي احمللي في ظل الدور 
النشط والقيادي األكبر الذي 
يلعبه في حتسني اجلوانب 
الرئيسية التي تؤثر على رفاه 
كل شرائح املجتمع من خالل 
املبادرات املتنوعة في مجاالت 
التعليم، والثقافة، والرياضة، 

والصحة.

من طبيب نفسي متخصص 
لتقدمي نصائح استشــارية 
التعامــل  تتعلــق بكيفيــة 
مــع التنمــر والوقوف على 
األســباب احملتملة ملثل هذه 
املمارســات. وكذلك ســيتم 
نشر رســائل التوعية على 
قنوات التواصل االجتماعي 
بـــ stc لتوعيــة  اخلاصــة 
اجلمهــور باآلثار الســلبية 
للتنمــر، واســتراتيجيات 
مكافحة التنمر، باإلضافة إلى 
املعلومات القيمة األخرى».

يؤكد التزامه الراسخ باملساهمة في إثراء املشهد الثقافي والفني بالكويت تزامناً مع العودة إلى املدارس وفي إطار إستراتيجيتها للمسؤولية املجتمعية

عدة مبادرات جتمعها مع «لوياك»

فريق عمل «stc» ودبدوب وشركة «IBC» في لقطة جماعية

جانب من فعالية purple stationaryفرحة األطفال مع شخصية دبدوب

القطــاع املصرفــي، في دعم 
مختلف القطاعات التي تهم 
الكويتــي ومنهــا  املجتمــع 
مجــاالت الفنــون والثقافــة 
واإلبــداع. ونحــن نســعى 
دائمــا في إطار هــذه الرؤية 
إلى تبني مختلف املبادرات 
التــي تهدف إلــى دعم ثقافة 
اإلبــداع واالرتقاء باملشــهد 

الوقوف ضد التنمر بجميع 
أشكاله وذلك مع بداية العام 
الدراســي اجلديــد. وتهدف 
من خالل احلملة إلى تعزيز 
ونشــر اإليجابية من خالل 
احلث على احتــرام الزمالء 
وبناء عالقــات إيجابية مع 
اآلخريــن». وفي إطار حملة 
stc إحنا_واحد سوف ترعى#

شابة من املواهب الكويتية في 
فن الكتابة والقصص حيث 
سوف يتم تطوير عمل صمم 
خصيصا لشركة االتصاالت 

تطوير مهارات اللغة العربية، 
وسيتم البرنامج بإشراف أحد 
االعالميــني املعروفني لتقييم 
الطلبة. كما استضافت اجلامعة 
األمريكية برنامج «كن» لريادة 
األعمــال االجتماعيــة، حيث 
منحت الشباب املشاركني في 
البرنامــج فرصة اســتخدام 
التــي  واملرافــق  املــوارد 
يحتاجونها للتعلم ولتطبيق 

مفاهيم ريادة األعمال.

«دليفيرو» تقدم لسائقيها تذوق النكهات الكويتية

العتيبي: تعاونية مدينة صباح األحمد السكنية
كّرمت املتفوقني للعام ٢٠٢١ ـ ٢٠٢٢

خالل األسبوع املاضي، 
استضافت شركة ديليفرو 
٢٠٠ ســائق لتناول الغداء 

مبطعم الشمم الشهير. 
قضى الســائقون يوما 
في مطعم الشمم بصحبة 
بقيــة فريق ديليفرو، وقد 
كان الغــداء فرصة ممتازة 
للتعارف فيما بينهم أثناء 
االســتمتاع ببعض أشهى 
املأكوالت البحرية في البالد. 
وحول هذا، قالت مدير 
الكويــت  عــام ديليفــرو 
ســهام احلســيني: «نحن 
سعداء للغاية لتمكننا من 
التخطيط لغداء بهذا احلجم 
حتــى يتســنى لســائقي 
شــركتنا جتربــة مــذاق 
أحد أكثــر املطاعم احمللية 
احملبوبة في البالد. وتعتبر 
مثل هذه الفعاليات فرصة 
ممتازة جلمع أعضاء الفريق 
وشكر السائقني على عملهم 
املتميز على مدار السنة».

وأضافت: «العمل اجلاد 
الدؤوب يحظى بالتقدير في 

كعرفان باجلميل لســائقيها. 
فخالل الشهر املاضي، خصصت 
الشركة محطات لتوزيع املياه 
بجميــع أنحاء البالد من أجل 
تزويد السائقني باملاء البارد 
طوال فصــل الصيف. عالوة 
على ذلك، تتعاون ديليفرو مع 
شركائها من املطاعم املشهورة 

على غرار ستاربكس ومطبخ 
أحمد الزامــل فضال عن روك 
هــاوس ســايدرز وغيرهــا 
لتحفيز ســائقيها. كما تقدم 
لهم خالل املناسبات واألعياد، 
مثل شــهر رمضــان، وجبات 
اإلفطــار الســنوية لالحتفال 

بالشهر الكرمي.

أكثر من ٢٠٠ سائق استمتعوا بغداء أقامته الشركة في مطعم الشمم

إطالق معرض القرطاسية بخصومات ٢٠٪ وكوبون ٥٠ ديناراً للمساهمني

ديليفرو. نشعر باالمتنان 
الشــديد المتالكنــا فريقا 
متفان من السائقني الذين 
يوصلون أطعمتنا املفضلة 

في الكويت».
وجتدر املالحظــة إلى أن 
هــذه الفعاليــة تندرج ضمن 
عدة مبادرات نظمتها ديليفرو 

لقطة تذكارية مع بعض املتفوقني

افتتاح نادي سيمفوني للسيدات 
في فندق سيمفوني ستايل

أعلــن فنــدق ســيمفوني 
ســتايل عــن افتتــاح نــادي 
ســيمفوني للســيدات فــي 
عشــر  التاســع  الطابقــني 
والعشــرين، حيــث يتميــز 
بإطاللته الرائعة على شارع 

اخلليج العربي. 

باإلضافــة إلى غرفة ســاونا 
وغرفة ثلج ومنطقة مخصصة 
للراحة وغرفة لتغيير املالبس.

كما يقدم نادي سيمفوني 
للسيدات دروس لياقة خاصة 
وجماعية ألعضائه مع مدربني 

متخصصني بهذا املجال.

وأعرب الرئيس التنفيذي 
العقارية  التجارية  للشــركة 
م.عبداملطلــب معرفــي عــن 
ســعادته بهذا االفتتاح الذي 
يهدف إلى تشجيع الناس على 
تبني أســلوب حياة رياضي 

وصحي.

ويحتوي نادي سيمفوني 
للســيدات على صالة ألعاب 
رياضية مخصصة للسيدات 
تتميز بأحدث املرافق واملعدات، 
كما يضم استوديوهات لياقة 
البدنيــة ملمارســة رياضــة 
القــوى  وألعــاب  الزومبــا 

«النجاة»: ١١٦ ألف مستفيد 
من حملة «إبصار» لعالج العيون

مراكز بيت الزكاة اإليرادية 
تستقبل احملسنني في ٣١ مركزًا

قال مديــر عام جمعية 
النجاة اخليرية بالتكليف 
عبداهللا الشهاب إن اجلمعية 
تولي اهتماما خاصا مبلف 
عالج مرضى العيون وانه 
استفاد من حمالت إبصار 
التي اقامتها منذ عام ٢٠١٧

قرابة ١١٦ ألف إنسان، منها 
إجراء العمليات اجلراحية 
الطبية  وإقامة املخيمــات 
وتقدمي الفحوصات وتوزيع 
األدوية والنظارات الطبية 
وإقامة البرامج التوعوية.

يسعى بيت الزكاة إلى توصيل خدماته للمتبرعني مبختلف 
املناطق بواســطة «املراكز االيرادية» وذلك تســهيال عليهم 
وتوفيرا للوقت واجلهد دون احلاجة ملراجعة املقر الرئيسي 

للبيت في جنوب السرة.
حيــث يبلغ عدد املراكز االيراديــة (٣١) مركزا مع مكتب 
التواصل تقــع بالقرب من اجلمعيــات التعاونية مبختلف 
مناطق الكويت، كما تعمل املراكز على تسلم زكوات احملسنني 
وصدقاتهم باإلضافة إلى خدمة وزن الذهب واحتساب زكاته.

ومن ضمن اخلدمات التي توفرها املراكز االيرادية أيضا 
خدمة االســتقطاعات الشهرية وأوامر الدفع الدائم ملشاريع 
البيت املختلفة، وكذلك خدمة كفالة األيتام وتسديد االشتراكات 
السنوية والشهرية، باإلضافة إلى توزيع مطبوعات البيت 
ونشراته للتعريف بأنشطته وإجنازاته للمتبرعني الكرام. عبداهللا الشهاب

حفل توزيع اجلوائز أقيم األحد املاضي

محمد راتب

أكد رئيــس مجلس إدارة 
جمعية مدينة صباح األحمد 
الســكنية التعاونية سلطان 
ناصــر العتيبي أنه مت تكرمي 
املتفوقني من خريجي املراحل 
النهائية للعام الدراسي ٢٠٢١ـ  
٢٠٢٢، في حفل مهيب حضره 
أعضاء مجلس اإلدارة وأولياء 

أمور املتفوقني.
وأشار العتيبي إلى أن مت 
التحضير لهذا احلفل وتوزيع 
الــدروع التكرمييــة والهدايا 
القيمة وهواتف اآليفون، مبينا 
أن تكــرمي الطلبة حافز ملزيد 
من االجتهاد والتفوق وتقدمي 
األفضل لرفعــة البالد، حيث 
كانت األعداد كبيرة ما ادخل 

بقيمــة ٥٠ دينــارا، وذلــك 
لتخفيف األعباء، مبشــاركة 
كبرى الشــركات املتخصصة 
فــي هــذا املجــال. وزاد أن 
املعرض يضم تشكيلة واسعة 
ويشهد منافسة كبيرة وقوية 

بني الشــركات املشاركة التي 
حترص علــى تقدمي أجود ما 
لديها من أصناف، داعيا اجلميع 
الى احلضور واالستفادة من 
العروض املقدمة والتخفيضات 

املطروحة.

سلطان العتيبي ملقياً كلمته

البهجة والســرور إلى قلوب 
اجلميع. وفي إطار آخر، أوضح 
العتيبي أنه جرى افتتاح أكبر 
معرض للقرطاسية واللوازم 
املدرســية بخصومــات ٢٠٪ 
للجميع، مع كوبون للمساهمني 


