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• الشيخ علي اجلراح

• سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد

• الشيخ فيصل النواف وعبدالفتاح العلي

• الشيخ نواف فيصل النواف

• الشيخ علي اجلابر

أفراح

التميمي

احتفل خالد الفار�س التميمي
بزواج جنله فواز يف �صالة �أفراح
املعجل مبنطقة الفيحاء ،وقد
ح�رض احلفل �سمو ويل العهد
وال�شيوخ وكبار ال�شخ�صيات،
�أل���ف م��ب�روك ...وبالرفاء
والبنني.
• صالح عاشور مهنئا ً

• اللواء علي الفارس

• الشيخ مبارك الفيصل واحملامي محمد أسبيته

• الزميل محسن الهيلم واللواء فهد الدوسري

حصد  22ميدالية ملونة في دورة األلعاب العالمية الـ  15لألولمبياد الخاص 2019

الجاسم« :الكويتية» ترعى األنشطة الهادفة والجادة
التي تتماشى مع سياستها في المشاركة االجتماعية
و�صل منتخب الكويت للأوملبياد
اخل��ا���ص مم��ث�لا ب��ن��ادي الطموح
الريا�ضي� ،إلى �أر�ض الوطن عائد ًا
من دولة االمارات العربية املتحدة
ال�شقيقة بعد م�شاركته يف دورة
الألعاب العاملية الـ  15للأوملبياد
اخلا�ص  2019والتي �أقيمت خالل
الفرتة من � 14إلى  21مار�س ،حيث
كان يف ا�ستقبالهم يف مبنى الركاب رقم
 4رئي�س جمل�س �إدارة �رشكة اخلطوط
اجلوية الكويتية يو�سف اجلا�سم،
يرافقه الرئي�س التنفيذي م .كامل
العو�ضي ،وعدد من مدراء الدوائر
يف اخلطوط اجلوية الكويتية ،كما
ق��ام كل م��ن يو�سف اجلا�سم وم.
كامل العو�ضي بالرتحيب احلار
باملنتخب وا�ستقبالهم بالأعالم
وال����ورود واالح�����ض��ان لو�صولهم
�ساملني �إلى �أر�ض الوطن ،حيث �إن
اخلطوط اجلوية الكويتية الناقل
الر�سمي ملنتخب الكويت لالوملبياد
اخلا�ص خالل فرتة الدورة.
وقد ح�صد منتخب الكويت لالوملبياد
اخل��ا���ص امل�����ش��ارك يف ال���دورة 22
ميدالية ملونة حيث ك��ان��ت على
النحو ال��ت��ايل 7 :ميداليات ذهب
و  8ف�ضة و 7برونز ،وك��ان الوفد
الكويتي امل�شارك مكونا م��ن 86
ريا�ضي ًا واداري� ًا ومدرب ًا وقد �شارك

• لقطة جماعية ملنتخب الكويت لألوملبياد اخلاص

يف � 8ألعاب هي :كرة القدم املوحدة
«بنني» وكرة ال�سلة املوحدة «بنات»
والبولينغ املوحدة «بنني وبنات»،
وك����رة ال��ي��د امل���وح���دة «ب��ن�ين»،
والري�شة الطائرة املوحدة «بنني
وبنات» ،و�ألعاب القوى «بنات»،
ورفع الأثقال «بنات» وكرة الطاولة
موحدة «بنات».
وبهذا ال�ش�أن ،هن�أ رئي�س جمل�س

�إدارة ��شرك��ة اخل��ط��وط اجلوية
الكويتية يو�سف اجلا�سم الوفد
امل�شارك يف دورة الألعاب العاملية
ال��ـ  15للأوملبياد اخلا�ص 2019
وذلك حل�صدهم  22ميدالية ملونة،
وق���ال« :تت�رشف اخل��ط��وط اجلوية
الكويتية برعاية ابنائها الأبطال
شرف��وا ا�سم دول��ة الكويت
ال��ذي��ن �� ّ
يف امل��ح��اف��ل ال��ع��امل��ي��ة ب�صفتها

الناقل الر�سمي للوفد ونحن �سعداء
بح�صدهم تلك اجلوائز التي كانت
نتيجة جهود حثيثة وم�شكورة من
قبل القائمني على املنتخب املمثل
ب��ن��ادي الطموح ،حيث �إن رعاية
وفد الكويت امل�شارك ،تعد �ضمن
�سيا�سة اخلطوط اجلوية الكويتية
للم�س�ؤولية االجتماعية لرعاية �أي
�أن�شطة جادة.

• الشيخ تركي جابر الصباح

األكثر نمواً وتطوراً على مستوى المنطقة

«بيتك» ...أفضل بنك إسالمي في الكويت
والبحرين من «ايما فاينانس»
منحت جملة اميا فاينان�س «Emea
� »Finanaceأوروب����ا وال�رشق
الأو�سط و�أفريقيا» االقت�صادية,
جمموعة بيت التمويل الكويتي
«بيتك» اثنتني من �أهم جوائزها
وهما �أف�ضل بنك ا�سالمي يف الكويت
واف�ضل بنك ا�سالمي يف البحرين
تقديرا للنجاح يف امل ��ؤ��شرات
واالداء والنمو يف اعمال وان�شطة
املجموعة ومتيز اعمالها يف كل
من الكويت والبحرين.
وا���س��ت��ن��دت امل��ج��ل��ة يف منحها
ل��ل��ج��وائ��ز ال���ى م��ع��اي�ير مهنية
تقي�س عنا�رص اجل��ودة ومكانة
ال��ب��ن��ك وم�����س��اه��م��ات��ه ،و�أ�س�س
وم����ؤ��ّشارّ ات م��ال��ي��ة ،وعنا�رص
التميز وامل��ب��ادرة واالبتكار يف
املنتجات واخل��دم��ات ،وكفاءة
الأداء واالنت�شار اجلغرايف ،وقوة
م�ؤ�رش كفاية ر�أ�س املال و�إجمايل
امل��وج��ودات ،ور���ض��ا العمالء،
اال�سرتاتيجية،
وال���ع�ل�اق���ات
وااللتزام باملعايري االخالقية،
وذلك وفق تو�صيات جلنة حتكيم
م���ؤل��ف��ة م���ن خ��ب�راء وحمللني
متخ�ص�صني على م�ستوى العامل.
وقد ت�سلم اجلوائز رئي�س اخلزانة
للمجموعة يف «بيتك» عبدالوهاب

• جانب من التكرمي

عي�سى الر�شود ومدير عام اخلزانة
الكويت يف «بيتك» احمد ال�سميط
يف حفل توزيع اجلوائز يف دبي.
وق�����ال ال���ر����ش���ود يف ت�رصيح
�صحايف يف حفل توزيع اجلوائز
ان اجل��وائ��ز ت ��ؤك��د ري���ادة بيتك

يف �صناعة ال�صريفة اال�سالمية
وتعدد جناحاته حمليا واقليميا
وعامليا ومتيز خدماته ومنتجاته
ومكانته يف ال�����س��وق الكويتي
وجهوده الدائمة يف جمال االبتكار
والتطوير والتقنية.

