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فريق ATAHub الكويتي خالل املرحلة الثانية في دبي

عماد العبالني ونهال الشراد يهنئان أحد اخلريجني من موظفي »الوطني« 

في ختام الدورة التدريبية إلدارة االئتمان

»زين«: املتأهلون في النسخة الثانية
لـ »التحدي العربي لتطبيقات اجلوال« يتنافسون بدبي

معهد الدراسات املصرفية يكرّم موظفي »الوطني«

الكويتي إلى جانب 21 فريقا قاموا 
بتمثيل 11 دولة عربية في عرض 
تطبيقاتهم أمام جلنة التحكيم في 
دبي على مدى يومني متتاليني، 
وجنحوا في اجتي����از املرحلة 
الثانية بعد أن متيزوا في تقدمي 
أفكار إبداعية تخدم املجتمع من 
خالل توظيف تطبيقهم الذكي 
في مجال العمل التطوعي بحيث 

والتنمي����ة االقتصادي����ة في 
الكويت.

املبادرة  كما تتالقى ه����ذه 
مع استراتيجية البنك الوطني 
الهادفة الى االستثمار باملوارد 
البنك  البش����رية. ويح����رص 
الوطني على دعم القوى العاملة 
الكويتية ومتكينها وتأهيلها 
وتوفي����ر الف����رص الوظيفية 

يشكل التطبيق شبكة محورية 
تخدم مختلف اجلهات التطوعية 

في الكويت.
وأضافت زين أنها ستقوم 
 ATAHub فري����ق  مبرافق����ة 
الكويت����ي إلى املرحلة األخيرة 
من التح����دي، والتي تقام على 
مستوى عاملي لتحقيق أحالمهم 
وحضور فعاليات املنتدى العاملي 
لالتص����االت الذي س����يقام في 
برشلونة مطلع مارس القادم، 
وسيشارك هذا الفريق إلى جانب 
الفرق املتأهلة األخرى في التحدي 
العاملي لتطبيقات اجلوال والذي 
يعتبر أكبر التحديات اخلاصة 
في مجال برمجة التطبيقات على 
مستوى العالم، هذا إلى جانب 
االستفادة من اخلبرات والتجارب 
التي ستعرض خالل فعاليات 
املنتدى الذي يشهد مشاركة قادة 
وخبراء االتصاالت وتكنولوجيا 
املعلوم����ات والبرمجي����ات في 
العالم، والذي س����يمثل فرصة 
رائعة ال مثيل لها للمش����اركني 
لالستفادة من هذا احلدث العاملي 

عن كثب.

املالئمة لها مكرسا موقعه كأحد 
أكبر اجلهات في القطاع اخلاص 
الى  الوطنية  توظيفا للعمالة 
جان����ب حرصه عل����ى توفير 
البرامج التدريبية الهادفة إلى 
تطوير موظفيه واملعدة وفقا 
ملعاير منهجية وعلمية تتنوع 
بني التدريب والتطوير إلعداد 

القيادات الشابة.

العالقة بني الشركة واملجتمع 
من جهة، وتعزيز االتصال مع 
اجلهات والهيئات العامة النافعة 
التي تؤدي رسالة مكملة حتمل 
نفس احملتوى من جهة أخرى. 
وبينت الشركة أن فريق تطبيق 
ATAHub الكويتي قد جنح في 
الثانية بكل  اجتياز املرحل����ة 
جدارة، حيث ش����ارك الشباب 

البرامج التدريبية التي يوفرها 
الوطنية في  للك����وادر  املعهد 
املؤسسات املصرفية احمللية 
بهدف رف����ع كفاءتهم وتنمية 
قدراتهم، إلى جانب مواكبتهم 
بكل م����ا هو جدي����د وحديث 
في عال����م الصناعة املصرفية 
وتأهيلهم ليكونوا مس����اهمني 
حقيقيني وفاعلني في النهضة 

أعلنت زين عن اس����تمرار 
شراكتها االستراتيجية للنسخة 
الثانية م����ن »التحدي العربي 
لتطبيقات اجلوال«، والذي يعد 
أكب����ر البرامج املتخصصة في 
مجال برمجة تطبيقات األجهزة 
النقالة على مس����توى املنطقة 

العربية. 
وذكرت الش����ركة في بيان 
صحافي أنها أرس����لت فريقني 
من شباب الكويت املشارك في 
التحدي إلى املرحلة الثانية وهي 
النهائيات اإلقليمية املقامة في 
دبي، وذلك بعد أن تأهلوا من 
املرحلة األولى ومتيزوا في تقدمي 
أفكار توظف منصة التطبيقات 
الذكية في تقدمي أفكار إبداعية 

تخدم املجتمع. 
وأوضحت زين أن شراكتها 
االستراتيجية ل� »التحدي العربي 
لتطبيقات اجلوال« بنس����خته 
الثاني����ة تبرز م����دى حرصها 
على تطبيق برامج املسؤولية 
االجتماعية واالستدامة للشركة 
على أكمل وجه لقناعتها الشديدة 
بأهمية هذا ال����دور في تعزيز 

الدراس����ات  ك����ّرم معه����د 
املصرفية موظفي بنك الكويت 
الوطني املشاركني في برنامجه 
التدريبي حول إدارة االئتمان 
والذي يأت����ي ضمن مجموعة 
التي  التدريبية  البرام����ج  من 
قام املعه����د بتوفيرها ملوظفي 
املؤسس����ات املصرفية ضمن 
برامج شهادات االعتماد املهني 

االحترافية لعام 2014-2013.
واحتفل املعهد بخريجي هذا 
البرنام����ج التدريبي بحضور 
مدير ع����ام مجموع����ة املوارد 
الكويت  البش����رية في بن����ك 
الوطن����ي عماد أحمد العبالني 
ومديرة قسم التدريب في ادارة 
املوارد البشرية لبنك الكويت 

الوطني نهال الشراد.
وحصل موظفو البنك الوطني 
من الكوادر الوطنية الشابة مرمي 
عدنان البحر وبش����اير حسني 
الوزان  الكندري وحمد محمد 
وعبدالعزيز يوسف املريخي 
وبدر حمد بوحمد ودانة محمد 
الصليهم ومحمد فيصل خريبط 
على شهادات دولية وذلك بعد 
اجتيازهم فترة التدريب املقررة 

للبرنامج بنجاح.
وتأتي هذه املبادرة في اطار 

اختتام أعمال املؤمتر الـ 14 لتميز خدمة 
املتعاملني للحكومة واملدن الذكية

املكرمون في لقطة جماعية 

جانب من تكرمي املؤسسات والشخصيات الفائزة بجائزة الشرق األوسط التاسعة لتميز العناية بخدمة املتعاملني

اختتمت امس االول بدبي جلسات أعمال 
املؤمتر 14 لتميز خدمة املتعاملني للحكومة 
واملدن الذكية بدول مجلس التعاون اخلليجي 
والذي عقد على مدار اليومني املاضيني، وذلك 
بحضور كبار الش���خصيات واملسؤولني 
وصناع القرار في املؤسس���ات احلكومية 
واخلاصة ووس���ائل االع���الم اإلقليمية 
والعاملية، برعاية براذر العاملية )اخلليج(، 
كارلس���باد للمياه املعدنية، سامسونغ، 
املراعي، مؤسسة الفوعة، جلوبال للصناعات 
املزارع  الغذائية )جليندا(، شركة تنمية 
العربية )بيض صحة(، شركة املشروبات 
العربية وس���ط مشاركة واسعة من كبار 
الشخصيات واملسؤولني وصناع القرار في 
املؤسسات احلكومية واخلاصة ووسائل 

االعالم اإلقليمية والعاملية. 
وفي أولى جلس���ات اليوم الثاني من 
املؤمتر ق���دم د.أحمد تهلك رئيس مجلس 
إدارة ليف���ن بيرت لالستش���ارات ورقة 
عمل ح���ول دور إدارة املعرفة في تطوير 
القطاع احلكوم���ي ومتيز العناية بخدمة 

املتعاملني.
تال ذلك دراسة مقدمة من دالل إبراهيم 
الريس���ي � رئيس عمليات خدمة العمالء 
بدائرة النقل حول أفضل املمارسات � بناء 
السمعة املؤسسية من خالل متيز العناية 
بخدمة املتعاملني � أهم النتائج والتقنيات 
احلديث���ة في تطوير قطاع خدمة العمالء 

وحتقيق األهداف املؤسسية.
وفي االطار نفسه حتدثت آرتي جوبتا � 
الشريك االداري � ليد وان لالستشارات حيث 
تناولت أفضل املمارس���ات � بناء السمعة 
املؤسسية من خالل متيز العناية بخدمة 
املتعاملني وإس���تراتيجيات بناء السمعة 
املؤسسية من خالل متيز العناية بخدمة 

املتعاملني.

ثم حتدث سوتش����ي موراكامي املدير 
العام � ب����راذر العاملية )اخلليج( أفضل 
املمارس����ات القيادية اليابانية في خدمة 
املتعاملني واستراتيجيات إدارة املعرفة 
املؤسس����ية وأه����م التقني����ات العاملية 

املستخدمة في قطاع خدمة العمالء.
وبحضور القنصل العام لليابان في دبي 
كرم معهد جائزة الشرق األوسط للتميز 
املؤسسات والشخصيات الفائزة بجائزة 
الشرق األوس����ط لتميز العناية بخدمة 
العمالء في املؤسسات احلكومية واملدن 
الذكية والتي تأتي في إطار دعم وتكرمي 
املمارسات املتميزة في مجال العناية بخدمة 
العمالء، والتي تهدف إلى تسليط الضوء 
على اإلجنازات املتميزة التي حتققت في 
مجال العناية بخدمة العمالء ودعم جهود 
وركائز التميز واالرتقاء مبنظومة األداء 

احلكومي الذكي واملتطور.
يذكر أنه قد شارك في فعاليات املؤمتر 
وحفل اجلائزة نخبة من أبرز املتحدثني 
واخلبراء مبشاركة القيادات واملسؤولني 
من كبار الشخصيات التنفيذية، مديري 
اخلدمات اإللكترونية، الضباط املعنيني 
في الش����رطة والقوات املسلحة، مديري 
خدم����ات املتعامل����ني والعناي����ة بخدمة 
العمالء ومديري العالقات العامة واالعالم، 
مديري مراك����ز االتص����ال اجلماهيري، 
مدي����ري خدم����ات االس����تقبال ومديري 
مراكز االتصال املؤسسي، مديري خدمة 
العمالء احلكومية، مديري استراتيجيات 
التسويق ومديري الترويج التسويقي، 
التنس����يق واملتابعة االعالمية،  مديري 
مديري تقنية املعلومات، الفنيني والعاملني 
في مؤسسات الدعاية واإلعالن، مطوري 
احملتوى االلكتروني، مس����ؤولي مواقع 

االنترنت.

»اململكة اخلليجية« تستعد لفتح فروع
في تركيا ومصر واإلمارات واملغرب

العاملي���ة وظهر ذلك جديا 
في ارتفاع الطلب العقاري 
في 2014 وخاصة في مكة 
واملدين���ة املن���ورة، األمر 
الذي دفع الشركة الى طرح 
عقارات واستثمارات جديدة 
بأسعار تنافسية تناسب 
مختلف ش���رائح املجتمع 
العقاري  القطاع���ني  ف���ي 

االستثماري والسكني.
وقال اجلمال ان الشركة 
حصلت على شهرة الفتة 
التزامها  منذ انطالقها مع 
مع عمالئها بتوزيع عوائد 
استثمارية ما بني 10 و%12 
عن عام 2014 وهذه النسبة 
تقوم الش���ركة بتوزيعها، 
مما يؤكد جناح الش���ركة 
واالقبال على مش���اريعها 

التنافسية.
ان  وكشف اجلمال عن 
الشركة تس���تعد للدخول 
في عدد من األسواق املهمة 
في مقدمته���ا تركيا ودبي 
واملدين���ة املن���ورة، حيث 
تنفذ اس���تثمارات قريبة 
ج���دا من احل���رم النبوي 
في املدين���ة واحلرم املكي 
بعد التوسيعات اجلديدة، 
كما سيتم افتتاح عدد من 
الفروع اخلارجية في كل 
من تركيا ومصر واإلمارات 
واملغ���رب وغيرها لتكون 
أسواقا تسويقية للشركة 

في األسواق العاملية.
وأكد اجلمال ان الشركة 
تسعى الى امتالك مشاريع 
جديدة في أوروبا تتناسب 
م���ع احتياج���ات األس���ر 
اخلليجية والعربية، حيث 
قامت بضخ اس���تثمارات 
بقيمة 70 مليون دوالر في 
السوق التركي لالستثمار 
في املش���اريع السياحية 

واألسرية.

ويترأس اللجنة الشرعية 
د.عبدالعزي���ز املس���عود 
وعضوية د.الصالح العبيد 
ود.أحمد الزعبي ود.فرحان 

الشمري.
كل  أن  إل���ى  وأش���ار 
استثمارات الشركة احلالية 
تتركز في قطاع السياحة 
الدينية في كل من الكويت 
واململكة العربية السعودية 
ودب���ي وتركي���ا، كما أنها 
تتميز بتقدمي عائد مرتفع 
للمستثمرين يتراوح بني 10 
و12% خالل مدة االستثمار 
الت���ي تتراوح ب���ني 3 و5 

سنوات.
وزاد: الش���ركة قام���ت 
باختيار االدارة والتسويق 
واخلدمات والتشغيل وإدارة 
الذي من  األم���ر  احملافظ، 
شأنه ان يضمن لها اقتناص 
افضل الفرص االستثمارية 
املتاحة في السوق، موضحا 
ان من بني أهداف الشركة 
احلالية توفي���ر أكبر قدر 
ممك���ن من االس���تثمارات 
داخ���ل الكويت وخارجها، 
تشجيع السياحة الدينية، 
العقارية،  إدارة احملاف���ظ 
التسويق العقاري، وتقدمي 
أفضل العوائد االستثمارية 

للمستثمرين.
وأوض���ح اجلم���ال ان 
اململك���ة حقق���ت مبيعات 
ضخمة في مشروعها برج 
االحسان خالل االشهر الستة 
املاضية من طرح املشروع 
الذي يقع في حي العزيزية 
مبكة املكرمة ويتألف من 
18 دورا ويضم 264 غرفة 
فندقية بعائد اس���تثماري 
يص���ل الى 12%، مش���يرا 
ال���ى ان املبيعات احلالية 
في سوق العقار جتاوزت 
بكثير مبيعات ما قبل األزمة 

إدارة  مدي���ر  أعل���ن 
املبيعات في شركة اململكة 
اخلليجية وليد اجلمال إن 
الشركة متتلك حاليا أصوال 
واستثمارات عقارية بقيمة 
إجمالية تصل إلى نحو 50 
مليون دينار، الفتا الى أن 
الشركة تعمل وفق شعار 
»منظوم���ة متكامل���ة من 
العقارية«  االس���تثمارات 
اململكة بان  حيث تؤم���ن 
الشركة تستثمر في كوادرها 
البشرية التي متثل أساس 
التميز والتفوق، ولذا تعمل 
على تطويرهم وتأهيلهم.

وأض���اف اجلم���ال في 
تصريح صحافي أن الشركة 
حريصة كل احلرص على 
االلتزام بضوابط الشريعة 
اإلس���المية، حيث ال يتم 
تنفيذ أي مشروع إال بعد 
الش���رعية  الهيئة  موافقة 
وتقوم بإجازته ومراقبته 
حتى االنته���اء من أعماله 

وليد اجلمال


