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تقيمه »مبرة 
رقية عبدالوهاب 

القطامي لسرطان 
الثدي«

عبد الرزاق العيسى

خالد السبيعي 

عمر طنطاوي

باسمة الدهيم

عبدالرحمن الرباح د.سلوى الشرقاوي 

طاقم »فالي دبي« يعرض خدماته 

VIVA تشارك في أسبوع 
35th GITEX Technology

»وربة« يُطلق حملة خاصة بالبطاقات االئتمانية

»دي أتش أل« تفتتح فرعها الـ 5 بالكويت

أعلنت شركة االتصاالت 
الكويتية VIVA عن مشاركتها 
 35th في فعاليات أس���بوع
GITEX Technology لهذا العام، 
حيث ستقوم بعرض مجموعة 
واس���عة من آخر منتجاتها 
وخدماتها ل���زوار املعرض، 
الذي تستضيفه مدينة دبي 
م���ن 18 إلى 22 أكتوبر 2015 
في قاعة زعبيل مبركز دبي 
التجاري العاملي، وهو احلدث 
األكبر في قطاع تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت وقبلة 
كبار صناع القرار واإلداريني 

في العالم. 
وتعليق����ا على مش����اركة 
 35th الرابعة في معرض VIVA

أطلق بن����ك وربة حملة 
جديدة خاصة باس����تخدام 
البطاق����ات االئتماني����ة في 
مبادرة جدي����دة للبنك في 
الكويت����ي بهدف  الس����وق 
منح عمالئه احلاليني مزايا 
على استخدام تلك البطاقات 
بأنواعها في مش����ترياتهم، 
تعزي����زا للقيم����ة املضافة 
للبطاقات وتس����هيال على 
العمالء ف����ي إمتام عمليات 

الشراء.
وتتي����ح ه����ذه احلملة 
للعمالء خصائص متميزة 
ومتوافقة مع أحكام الشريعة 
اإلسالمية والعديد من املزايا 
بحيث ميكن للعميل استرداد 
مبلغ ثابت ومضمون نسبته 
1% عن كل مشترياته الشهرية 
تلقائيا، كما سيحصل على 
فرص����ة الس����ترداد مبلغ 
حتفيزي لغاية 100% عن كل 
100 دينار من قيمة مشترياته 
الشهرية، وال يشمل العرض 

عمليات السحب النقدي.
وق����ال رئي����س قط����اع 
التوزيع  املبيعات وقنوات 
ف����ي »وربة« خالد جاس����م 
السبيعي: »تقوم سياسة بنك 
وربة عل����ى تقدمي منتجات 
تنافس����ية وحصري����ة في 

أعلنت شركة دي أتش 
أل إكسبرس، املزود الرائد 
عامليا للخدمات اللوجستية، 
افتتاح خامس محطة  عن 
خدمات لها في الساملية في 
مركز تاال بهدف تلبية الطلب 
املتنامي على خدماتها. وقد 
تضاعفت إيرادات دي أتش 
أل إكس���برس الكويت في 
املاضية،  القليلة  السنوات 
وتنام���ت قاع���دة عمالئها 
بنسبة 21% حتى اآلن هذا 
العام. وتعتزم الشركة النمو 
أكث���ر في س���ياق التزامها 
بتزويد العم���الء بخدمات 
لوجس���تية ذات مستوى 

عاملي.
افتتاح شركة دي  وعند 
أتش أل إكسبرس في الكويت 
عام 1977، كانت أول شركة 

انطلقت صباح امس االثنني 
الكويت  فعاليات »مع����رض 
الذي  للنفط والغ����از 2015« 
تقيمه وتنظمه إدارة املعارض 
العربية - البحرين، بالتنسيق 
والتعاون مع شركة معرض 
الكويت الدولي في الفترة من 
12 الى 14 اكتوبر 2015 اجلاري 
في صالة رقم 5 و6 على ارض 
املعارض الدولية مبش����رف، 
مبشاركة فاعلة من مؤسسات 
وش����ركات محلية وإقليمية 
وعاملي����ة، وذلك حتت رعاية 
الوزراء  سمو رئيس مجلس 
الشيخ جابر املبارك، وبحضور 

وزير النفط د.علي العمير. 
وبهذا الصدد، صرحت املدير 
التنفيذي للتسويق واملبيعات 
لدى ش����ركة معرض الكويت 
الدهيم قائلة:  الدولي باسمة 
الكويت  »مؤمتر ومع����رض 
للنفط والغاز 2015 يعد اكبر 
جتمع لصناعة النفط والغاز 
ف����ي الكوي����ت واملنطقة وذا 

أكدت الرئيسة التنفيذية في 
شركة Linkage MENA للتطوير 
القيادي واملؤسسي في منطقة 
الشرق األوسط ودول اخلليج 
والوكيل احلصري لش����ركة 
Linkage العاملي����ة، أن مؤمتر 
الفعال����ة من منظور  القيادة 
نفسي يأتي في وقت حتتاج 
فيه منظمات األعمال إلى قيادات 
ق����ادرة على إحداث الفرق في 
منظمات األعمال سواء كانت 
حكومية أو خاصة وفي وقت 
حتتاج فيه تلك املنظمات إلى 
تنفيذ اس����تراتيجيتها بشكل 
أكثر كفاءة.  وبينت الشرقاوي 
أن املؤمتر تنبع أهميته كونه 
أنه املرة األولى في الش����رق 
األوسط تقام مثل تلك الفعالية 
حول أهمي����ة القيادة الفعالة 
من منظ����ور نفس����ي والذي 
أكتوبر اجلاري  يش����ارك 20 
البنوك والشركات  مبشاركة 
النفطية العاملة وعلى رأسها 
بنك الكويت الوطني وشركة 
صناعة الكيماويات البترولية 
إلميانه����ا بأهمية بناء قدرات 
فرق العمل والعمل على إيجاد 

أعلن���ت ش���ركة عل���ي 
عبدالوهاب املطوع التجارية 
عن مشاركتها في »ماراثون 
حي���اة ال���وردي األول ف���ي 
الكويت« والذي تقيمه »مبرة 
القطامي  رقية عبدالوه���اب 
لسرطان الثدي« في التاسع 
أكتوبر  والعشرين من شهر 
في ممش���ى منطقة مشرف 
بهدف التوعية مبرض سرطان 

الثدي. 
ويه���دف »ماراثون حياة 
ال���وردي األول في الكويت« 
إلى توجيه رس���الة مفادها 
»خطوات قليلة للتغلب على 
الثدي«، وستقوم  س���رطان 
ش���ركة عل���ي عبدالوه���اب 
التجاري���ة بتقدمي  املط���وع 
املساندة والدعم للماراثون 
الذي سيقام في متام الساعة 
السادسة مس���اء في ممشى 
منطقة مشرف، حيث ستكون 
البرامج  اإلعالمية ومقدم���ة 
كارين دير كالوستيان عريفة 
هذا املاراثون، كما س���تقوم 
الذين  باستضافة املشاركني 
التوعية  ف���ي  يكمن دورهم 
الس���رطان وإيصال  مبرض 
رس���الة تقدير ملن استطاع 
التغلب عليه وتقوية عزمية 
الذين مازال���وا يعانون منه 

تلتقي فالي دبي عمالءها 
في مجمع األڤنيوز من خالل 
التي  التفاعلية  منصته���ا 
تعرض بواس���طتها درجة 
رجال االعم���ال واخلدمات 
االخرى املميزة التي تخص 
بها عمالءها وذلك من 17-14 
أكتوبر 2015. وتقدم املنصة 
التفاعلي���ة للناقلة مدخال 
لتجربة السفر على منت فالي 
دبي كما تلقي الضوء على 
شبكتها االخذة بالنمو في 

وتيرة سريعة.
ويستطيع زوار منصة 
فالي دبي جتربة مقاعد درجة 
رجال االعمال واالطالع على 
الريادي  الترفيهي  النظام 
الذي يق���دم أكثر من 1300 
ساعة متواصلة من االفالم، 
التلفزيونية  املسلس���الت 
واملوس���يقى، كما يعرض 
أيض���ا معلوم���ات قيمة، 

GITEX Technology، قال مدير 
إدارة اتصاالت الشركات في 
VIVA عبدالرزاق بدر العيسى: 
»مشاركتنا في هذا املعرض، 
الذي يعد احلدث األكثر ترقبا 
في مجال تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت، للعام الرابع على 
التوالي، تثبت ريادتنا مجددا 
خصوصا وأن VIVA هي شركة 
االتصاالت الكويتية الوحيدة 
ف����ي GITEX 2015«. وأضاف: 
التي  التجربة املشوقة  »هذه 
 VIVA ينتظرها أعضاء أسرة
ب����كل حماس، تأت����ي تطبيقا 
الستراتيجية VIVA لتوسيع 
نطاق خدماتها ليس فقط في 
السوق احمللية بل في األسواق 

الس����وق تتوافق مع أحكام 
الغراء  شريعتنا اإلسالمية 
العمالء  وتلبي احتياجات 
وتتجاوب م����ع متطلباتهم 
التي تتزاي����د يوميا بفعل 
التطور االقتصادي والتجارة 
االلكترونية، وحرصنا من 
بنك وربة على متييز عمالئنا 
بعروض جديدة تقدم لهم 
ميزة فريدة على مس����توى 
البطاق����ات االئتماني����ة في 
الكويت وتتيح لهم استعادة 
مبالغ نقدية مباشرة مقابل 
كل عملية شراء تتم بالبطاقة 
بص����ورة تلقائية في نفس 

البطاقة املستخدمة«.
الس���بيعي:  وأض���اف 
العمي���ل من  »س���يحصل 
خ���الل هذا الع���رض على 
استرجاع مبلغ نقدي ثابت 
ومضمون بنس���بة 1% عن 
كل عملية شراء باستخدام 
البطاق���ات االئتمانية من 
خالل جميع نقاط البيع مبا 
فيها اإلنترنت سواء داخل 
الكويت وخارجها، كما  أو 
الدخول في سحب  تخوله 
شهري السترداد حتفيزي 
وقد يصل إلى 100% عن كل 
100 دينار من مش���ترياته 
ويتم استرداد املبلغ تلقائيا 

خدمات لوجستية سريعة في 
الدولة. واستطاعت منذ ذلك 
احلني أن تعكس منو االقتصاد 
الكويتي وتنامي حضورها 
بثبات حت���ى باتت تضم ما 
يزيد على 200 موظف، و50 
مركب���ة، وخم���س محطات 
خدمات، وهي التزال الرائدة 
في السوق في مجال اخلدمات 

اللوجستية.
في هذا اإلطار، قال مدير 
دي أتش أل إكسبرس الكويت 
عمر طنطاوي: »تنتشر شبكة 
دي أتش أل العاملية في 220 
بلدا ومنطق���ة، أي أكثر من 
مجموع عدد الدول املنتسبة 
إلى األمم املتحدة. وبذلك نكون 
اخليار املفضل لدى العمالء 
الذين يبحثون عن ش���ريك 
ميكن االعتماد عليه لتلبية 

مستوى عاملي ويأتي برعاية 
ودعم م����ن وزارة النفط مع 
شريك يتمتع بخبرة واسعة في 
مجال التنظيم والتسويق ممثال 
بشركة ادارة املعارض العربية 
الرائدة خليجيا وإقليميا في 
مجال إدارة وتنظيم معارض 
صناعة النفط والغاز في الشرق 
االوسط والعالم، وهي عضو 
في شركة كل املعارض العاملية، 
حيث حقق هذا املعرض جناحا 
ملحوظا وبامتياز في دوراته 
على مدى االعوام املاضية«. 

ولفت����ت الدهي����م الى أن 
قائمة املشاركني بهذا احلدث 
اكثر من  املتخصص بلغ����ت 
200 جه����ة عامل����ة في مجال 
صناعة النفط والغاز من 27 
دول����ة منها ش����ركات محلية 
وإقليمي����ة ودولي����ة، ممثلة 
ملؤسس����ات حكومية وأخرى 
القطاع اخل����اص جاءت  من 
جميعها الستعراض خبراتها 
وقدراتها في تس����خير أحدث 

قيادات قادرة على بناء الوالء 
لدى موظفي تل����ك املنظمات 
وهو األمر الذي يحقق ويعظم 
النمو  من حتقيق مستويات 

املتزايدة لتلك الشركات. 
وح����ول االس����تفادة من 
املش����اركة من قبل الشركات 
واألف����راد من املش����اركة في 
املؤمتر، أش����ارت الشرقاوي 
هناك الكثير من الفوائد التي 
سيحققها األفراد منها اكتساب 
التأثير النفسي على اآلخرين 
بفاعلية، قدرات كبيرة للتأثير 
النفسي بش����كل يختلف عن 

خريطة تفاعلية باالضافة 
إلى االلعاب مثال »أين في 
العالم؟«، كابينة للتصوير 

اإلقليمية أيضا«.
وسيشارك في هذا املعرض 
كل م����ن ش����ركة االتصاالت 
السعودية STC، وVIVA البحرين 
الستعراض أحدث املنتجات 
واخلدم����ات التي تقدمها هذه 
الشركات في جناحها، حيث 
س����يتولى فريق من اخلبراء 
الرد على استفسارات الزوار 

وأسئلتهم. 
ويعتبر أسبوع جيتكس 
للتقني����ة الس����نوي، احلدث 
األكب����ر املتع����ارف عليه في 
مجال تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت )ICT( في منطقة 
الش����رق األوس����ط وأفريقيا 

وجنوب آسيا. 

في حساب البطاقة الرئيسي 
خالل الشهر التالي للشهر 
البطاقة  الذي مت استخدام 
فيه مع إش���عار بواس���طة 
 ،SMS الرس���ائل النصي���ة
وفي حال االس���ترداد في 
الشهر األول ميكن للعميل 
احلصول على فرصة أخرى 
للفوز في الشهر التالي في 
حال استخدم بطاقاته وفقا 
للشروط واألحكام على أن 
تكون عملية االس���تخدام 
مت���ت فع���ال في كش���ف 
احلس���اب، وال يوجد حد 
أدن���ى للعمليات فكلما زاد 
أمام  الفرص  اإلنفاق زادت 
العميل لالس���ترداد بحيث 
يت���م احتس���اب مجموع 
العمليات املستخدمة بقيمة 
100 دين���ار للحصول على 
فرصة االسترداد الشهري 
على اس���تخدام البطاقات، 
وس���يكون ع���دد ف���رص 
االسترداد لفترة لكل شهر 
بواقع مائة فرصة تتراوح 
بني 5% و100%، وتستمر هذه 
احلملة ملدة ثالثة أشهر من 
أكتوبر وحتى نهاية ديسمبر 
2015، حي���ث تش���مل هذه 
احلملة من لديهم بطاقات 

قبل بداية احلملة«.

مختلف احتياجات الشحن. 
نحن في دي أتش أل إكسبرس 
نتبع ثقافة متمحورة حول 
العمالء أوال  العميل، فيأتي 
دائم���ا. وهدفنا أن نس���اعد 
عمالءنا على تنمية أعمالهم 
بتزويدهم بخيارات ممتازة 

للشحن السريع«.
جت���در اإلش���ارة إلى أن 
دي أتش أل رائدة في قطاع 
اللوجس���تية في  اخلدمات 
الشرق األوسط منذ أكثر من 
35 عاما، ويبلغ عدد موظفيها 
حاليا 4400 موظف، وتضم 
220 مركز خدمات ومحطة 
خدمات موزعة على 19 بلدا 
في املنطقة. وستواصل تزويد 
العمالء بحلول لوجس���تية 
ابتكارها  متفوقة، بفض���ل 

ومتيز خدمتها والتزامها.

أجه����زة تكنولوجيا معدات 
البحث وغيره����ا من األمور 

التي تتعلق بالنفط.
وأضافت الدهيم ان املعرض 
واملؤمتر سيشهد اكثر من 180 
جلسة نقاشية ودورات تقنية 
لتبادل املعرف����ة واخلبرات، 
مش����ددة عل����ى أن املعرض 
يعتبر فرصة لتالقي االطراف 
املعنية املختصة بهذا القطاع 
اكثر من 260 خبيرا  بوجود 
بتخصصات مختلفة، يترأس 
بعضها مدي����رون تنفيذيون 
ورؤساء الش����ركات النفطية 
الوطني����ة والدولية وقطاع 
الدهيم  اخلدمات. واختتمت 
تصريحه����ا، داعية اجلمهور 
الى زي����ارة املعرض واغتنام 
فرصة هذا احلدث مبا يتيحه 
من عروض وخبرات عظيمة، 
مذكرة مبواعيد زيارة املعرض 
التي متتد عروضه طوال نهار 
اليوم من الساعة 9:00 صباحا 

حتى 5:00 مساء.

القدرة على معرفة  اآلخرين، 
التحديات التي تواجه منظومة 
العمل بدقة كبيرة للتوصل إلى 
حلول خالقة من شأنها حتقيق 
الثروة واالس����تدامة والنمو، 
مستدركة بالقول إن من الفوائد 
التي يحققها املش����اركون في 
الدورة وضع احللول وصياغة 
التحديات التي تواجه األفراد 
في أي وقت واكتشاف قدرات 
النفس����ي والتركيز  التحليل 
عليه����ا لتعزيزه����ا وتطوير 

أدائها. 
وفي س����ياق متصل، بني 
الرئيس التنفيذي للعمليات في 
الشركة املهندس عبدالرحمن 
راشد الرباح أن االهتمام بإقامة 
مثل تلك املؤمترات يأتي إلميان 
الشركة بأهمية املساهمة في 
بناء وتعظيم قدرات القياديني 
وتطويرها في ظل ما تشهده 
البيئة االقتصادية من تغيرات 
متالحقة ومتسارعة حتتاج إلى 
تعظيم تلك القدرات لتحقيق 
االستراتيجية املطلوبة على 
مستوى الشركات واملنظمات 

واألفراد.

وفعاليات مرحة من ضمنها 
االلغاز املتحركة على بطاقات 

بريدية ضخمة.
إلى ذل���ك، ف���إن زوار 
منصة فالي دبي التفاعلية 
س���يحصلون عل���ى رمز 
ترويجي يخولهم احلصول 
على 10% خصما على بعض 
الرحالت بني الكويت ودبي 
على أن تكون فترة احلجز 

بني 14 و17 اكتوبر 2015.
يذك���ر أن منصة فالي 
دبي التفاعلية تس���تقبل 
زوارها ف���ي الدور االول 
م���ن مجم���ع األڤنيوز - 
قاعة رق���م )1( إلى جانب 
مطعم بول، خالل ساعات 
عمل املجمع من الساعة 10 
صباحا إلى ال� 10 مساء بدءا 
من يوم األربعاء املوافق 
14 أكتوبر إلى يوم السبت 

17 أكتوبر. 27 دولة تشارك  في مؤمتر ومعرض الكويت للنفط والغاز

انطالق مؤمتر »القيادة الفعالة 
من منظور نفسي« 20 اجلاري

»علي عبدالوهاب املطوع« تشارك في ماراثون »سرطان الثدي«

»فالي دبي« تعرض درجة رجال األعمال في »األڤنيوز«

موظفو الشركة خالل مشاركتهم

ايكويت  أعلن����ت ش����ركة 
للبتروكيماويات عن رعايتها 
املؤمتر األول للرعاية املسؤولة 
2015 م����ن تنظي����م االحت����اد 
اخلليج����ي للبتروكيماويات 

والكيماويات )جيبكا(.
وقال الرئي����س التنفيذي 
لشركة ايكويت محمد حسني: 
»متثل الرعاية املسؤولة عنصرا 
أساسيا للتنمية املستدامة في 
هذه الصناعة، ولذلك يعتبر 
تطبيق الشركة ملبادئ الرعاية 
املس����ؤولة جتس����يدا واقعيا 
حلرصنا والتزامنا بس����المة 
جميع األفراد وجميع عناصر 
البيئة واملجتمعات ككل. ومن 
هذا املنطلق، فإن مؤمتر جيبكا 
للرعاية املسؤولة 2015 مناسبة 
قيمة لتجسيد شعارنا »شركاء 
في النجاح« مع جميع األطراف 
ذات العالقة من كل أرجاء العالم 
فيما يتعلق باملواضيع املرتبطة 
بالرعاية املس����ؤولة وغيرها 

مجاالت التنمية املستدامة«.
وأضاف حسني: »خالل العام 
الناجت  2014، جتاوز مجموع 
احمللي اإلجمالي لدول اخلليج 
أكثر من 1.6 تريليون دوالر. 
ومن هذا املجموع، شكلت حصة 
القط����اع الصناع����ي، مبا فيه 
الكيماويات والبتروكيماويات، 
ما يقارب 10%. وفي نفس الوقت، 

متثل الصناعات البتروكيماوية 
والكيماوية املصدر الرئيسي 
الثاني للدخل في دول اخلليج 
من بعد القطاع النفطي. ولذلك، 
التطوير  فإن احلرص عل����ى 
والتنمية املستدامة للصناعة 
البتروكيماوي����ة، م����ن خالل 
الرعاية املسؤولة وغيرها من 
األساسيات، له تأثير إيجابي 
على مستقبل دول اخلليج«.

تعتبر شركة ايكويت أول 
جه����ة كويتية تنال ش����هادة 
واعتماد الرعاية املسؤولة التي 
متثل مبادرة دولية اختيارية 
للصناعة الكيماوية فيما يتعلق 

مبحاور الصحة والس����المة 
والبيئة في كل املجاالت ذات 

العالقة.
وكجزء من مشاركتها في 
املؤمتر، قامت شركة ايكويت 
برعاية حضور طالبني وأحد 
األس����اتذة من كلية الهندسة 
والبترول في جامعة الكويت 
للتفاعل والتواصل مع بقية 
املش����اركني في املؤمتر، حيث 
قام بتمثيل الكلية عضو الهيئة 
التدريسية د.عبدالوهاب املسلم 
من قسم الهندسة الكيميائية 
والطالبان يوس����ف الشمالن 

ومحمد العجمي. 

»إيكويت« ترعى مؤمتر »جيبكا« للرعاية املسؤولة 2015

وزيادة أملهم باحلياة. 
وسيش���مل ه���ذا احلدث 
الفعاليات مثل  العديد م���ن 
تقدمي األطعمة واملشروبات 
للمشاركني وكذلك فعاليات 
مختلفة للصغار كالرسم على 
الوجوه واأللعاب املطاطية 
إلى  والبالون���ات، باإلضافة 
وجود زاوية للفنون احلرفية 
واليدوي���ة، ومس���رح تقام 
في���ه مجموعة م���ن األغاني 
والعروض. وس���يذهب ريع 
املاراثون مباش���رة لصالح 
»مب���رة رقي���ة عبدالوهاب 
القطامي لس���رطان الثدي«، 

الكويتي���ة غير  املؤسس���ة 
الربحية، للمساهمة في عالج 

مئات املصابني بهذا املرض.
التنفيذية  املديرة  وقالت 
للش���ؤون الطبية في »مبرة 
القطامي  رقية عبدالوه���اب 
لسرطان الثدي«، د.لبيبة متيم: 
»منذ تأسيسنا في العام 2003، 
قمنا بتقدمي العالج ألكثر من 
600 شخص مصاب مبرض 
الس���رطان، وذلك عن طريق 
تقدمي الدعم املادي واملعنوي 
والعالج الكيميائي وخدمات 
الطبي دون احلصول  الدعم 

على أي مردود أو مقابل.
ق���ال رئيس  من جانبه، 
مجل���س اإلدارة والرئي���س 
التنفي���ذي لش���ركة عل���ي 
عبدالوهاب املطوع التجارية 
فيص���ل عل���ي عبدالوهاب 
املطوع: »على مدى السنوات 
الست املاضية، قامت شركة 
عل���ي عبدالوه���اب املطوع 
التجارية بتقدمي الدعم املثري 
ل�»مبرة رقي���ة عبدالوهاب 
الثدي«  القطامي لس���رطان 
وذلك من خالل شتى الوسائل 
الرامي���ة إل���ى التخفيف من 
معاناة األشخاص املصابني 
بالس���رطان ومساعدتهم في 

اجتياز محنتهم وآالمهم.

السبيعي: العميل 
سيحصل على 
استرجاع مبلغ 

نقدي ثابت 
ومضمون بـ %1 
عن كل عملية 

شراء


