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في حفل تخريج 86 متدربًا ومتدربة

العمر:  »بيتك«  استحق لقب »هارفارد« البنوك اإلسالمية في الكويت والمنطقة

»أوميغا« تطرح ساعة سبيد ماستر للسيدات 
عرضت دار أوميغا مجموعة 
مخت����ارة م����ن س����اعات املعصم 
للسيدات سبيد ماستر 38 ملم التي 
تعتبر أول اإلصدارات اجلديدة التي 
جتمع بني الرياضية القوية وآلية 
الكرونوغراف، التي لطاملا ميزت 
بها خط اإلنتاج مع بعض اللمسات 
من األناقة الت����ي ال ترتبط عادة 
بساعات سبيد ماسترز الرجولية 

اخلشنة.
وكم����ا ه����و احلال بالنس����بة 
لس����اعة »أوميغا س����بيد ماستر 
بروفيشيونال« فإن عضو العائلة 
الشهيرة هذا يتميز بعلبة حاضنة 
من الفوالذ املقاوم للصدأ، مكسوة 
بإطار من الذهب الوردي عيار 18 

مرصعة ب� 54 حبة أملاس. 
والساعة احلاصلة على شهادة 
الكرونومتر مت عرضها على سوار 
من جلد التمساح الرمادي بطريقة 
مميزة. وهي مدعومة بكاليبر 3304 
من دار أوميغ����ا، ذات آلية حركة 

ميكانيكية بتعبئة ذاتية. وباإلضافة 
إلى وظيفة الكرونوغراف املطلقة، 
فإنها تشتمل على نافذة للتاريخ 

قال الرئي���س التنفيذي لبيت 
التموي���ل الكويتي )بيتك( محمد 
العمر إن إنشاء بنوك إسالمية يخدم 
مسيرة العمل املالي االسالمي ويعبر 
عن جناح منه���ج »بيتك« وعمق 
نظرة املؤسسني األوائل الذين قرأوا 
املعطيات آنذاك بش���كل صحيح، 
وحتملوا املشاق، وتركوا ملن جاء 
بعدهم مهمة تعزيز البناء وحصد 
النتائج وثمار النجاح، مشددا على 
أن »بيتك« يحرص بجانب تطبيق 
العمل املالي وفق الشريعة بأسس 
مهنية على مبادئ أساس���ية مثل 
العدالة وهي جزء مهم من قواعد 
االقتصاد االس���المي، الذي يهدف 
أيضا إلى تعزيز الدورة االقتصادية 
من خالل االستثمار في االقتصاد 
احلقيقي وإعمال مبدأ إعمار األرض 
وخدمة األهداف التنموية للمجتمع 

ودعم خطط التطوير.
 وقال العمر في حفل تخريج 
العنصر  86 متدربا ومتدربة من 
الوطن���ي: أن »بيتك« قصة جناح 
أضاف���ت بعدا جدي���دا لالقتصاد 
الكويتي، وقد تأسست بعد »بيتك« 
عشرات الشركات التي تعمل وفق 
الشريعة، ومازالت شركات عديدة 
تتحول إلى العمل املالي االسالمي، 
وأصبح في السوق بجانب »بيتك« 
3 بن���وك عاملة وفق الش���ريعة 
اإلسالمية ويجرى العمل لتشغيل 
اخلامس، ولم يكن ذلك على حساب 
حصة »بيتك« السوقية، بل كان 
السوق ينمو، وكانت حصة »بيتك« 
تزداد بشكل مطرد إلى 20% سنويا، 
وانطلق »بيتك« نحو العاملية بعد ما 
حققه من جناح في السوق احمللى، 
وأصبح املرجع للبنوك اإلسالمية 
في جناحاته، وما يقدمه من خدمات 
ومنتجات مبتكرة، مش���ددا على 
أن »بيتك« بحكم ريادته ومكانته 
يعتبر ما يحققه من جناح حتديا 
جديدا، يس���تطيع فيه أن ينافس 
ويع���زز قدرات���ه ومكانته ولديه 
من اإلمكاني���ات املادية والقدرات 
البشرية، ما يؤهله ملواجهة التحدي 
من خالل الثقة مبوظفيه، خاصة 
القادر على  الكويتي  الشباب  من 
حتقيق النجاح واملثابرة وتطوير 
الذات، وهو نهج استمر منذ نشأته، 

وحتقيق أهدافه وإستراتيجيته على 
الصعيدين احمللى والدولي وتعزيز 
شعار »العالم »بيتك« الذي يتبناه 
ويعبر عن جانب كبير من توجهات 
في هذه املرحلة التي تتسم بنشاط 

مكثف في األسواق الدولية.
وقال انه يرى أن املس���تقبل 
للبنوك اإلسالمية، وأن هناك طلبا 
املالية اإلسالمية  على اخلدمات 
في الكوي���ت واملنطقة، ال يعود 
فقط إلى تبنيها قواعد الشريعة، 
بل أيضا إلى قدرتها على توفير 
كل احتياجات العمالء من أفراد 
وشركات باإلضافة إلى توفيرها 
بديال جديدا، وتتي���ح للعمالء 
االختي���ار، منوها بأن الصيرفة 
اإلسالمية منهج حياة وأسلوب 
يجمع بني الضوابط املهنية والفنية 
الش���رعية  والقواعد والثوابت 
واالجتماعية، وال يستقيم األمر 

إال بتطبيق األمرين معا.
من جانبه، ق���ال األمني العام 
املس���اعد باإلنابة لبرنامج إعادة 
الهيكلة فوزى الشريدة ان »بيتك« 
يقدم أفضل األمثلة اليوم على دعم 
الوطني���ة بتعيينه هذه  العمالة 
الدفعة من الش���باب، خاصة بعد 
تقدمي برنامج تدريبي مكثف استمر 
عدة شهور، وهو ما يدعو املعينني 
إلى ب���ذل أقصى اجلهود لتحقيق 
األداء املتميز في بيئة عمل صاحلة 
وبعد برنامج تدريبي مبس���توى 

عاملي.
كما أكد رئيس مجلس إدارة 
البش���رى  ش���ركة االس���تثمار 
عبدالعزيز اجلابر أن العالقة بني 
»بيتك« والشركة متثل منوذجا في 
االهتمام بالعنصر البشرى ضمن 
مساهمات »بيتك« املتعددة والتي 
أصبحت تشمل مختلف جوانب 
التدريب  املجتم���ع، مؤك���دا ان 
الذات عملي���ة مهمة  وتطوي���ر 
ومستمرة في حياة كل موظف، 
ويجب أن تك���ون دائما مبنزلة 
احملرك الذي يقود الطموحني إلى 
أعلى املناصب، خاصة ان »بيتك« 
يعتبر فرصة مناسبة لكل مجتهد 
يسعى إلى حتقيق النجاح، وبيئة 
عمل تطلق قدرات اإلبداع واالبتكار 

لدى موظفيها.

حينما أفس���ح املجال للعمل أمام 
الرجال والسيدات الذين أصبحوا 
املالي  العم���ل  اب���رز قياديي  من 
االس���المي في الكويت واملنطقة، 
واستحق »بيتك« بذلك لقب هارفارد 

البنوك اإلسالمية.
ف���ي حديثه  العمر  وأض���اف 
للموظف���ني الذين مت تعيينهم في 

ف���روع »بيتك« في خت���ام دورة 
تدريبية مكثفة بالتعاون مع شركة 
االستثمار البشرى وبرنامج إعادة 
الهيكلة والعمال���ة الوطنية »في 
الوقت ال���ذي يعتمد فيه »بيتك« 
سياسات جديدة تناسب الظروف 
احلالية من ضمنها احلفاظ على 
جودة األصول، فإن »بيتك« يرى 

أن العنصر البش���رى خاصة من 
الشباب الكويتي املؤهل واملدرب 
من أهم أصوله وأكثرها قدرة على 
حتقيق النجاح والقيمة املضافة، 
سواء كان ذلك ملصلحة »بيتك« أو 
للمجتمع بشكل عام، إذ إن العمل 
في »بيتك« يوفر للموظف مهارات 
وخبرات في مجاالت عديدة بحكم 

عمل »بيتك« في عدة أسواق وهو 
ما ال ميكن أن يحصل عليه املوظف 
عند العمل في مكان آخر، كما أن 
سياسة التدريب وتطوير القدرات 
تضيف بعدا مهما لقدرات املوظفني، 
و»بيتك« دائما ينتظر من موظفيه 
الكثير في مجال اإلبداع واالبتكار 
املقترحات  العم���ل وتق���دمي  في 

والتص���ورات حول تطوير األداء 
وحتسني أسلوب التعامل وخدمة 
العم���الء، فمعظم م���ا مت ابتكاره 
من منتجات وخدمات حقق فيها 
»بيتك« الس���بق على مس���توى 
الس���وق كانت من إبداعات أفكار 
موظفينا وحققت قبوال واسعا لدى 
العمالء ألنها جاءت أيضا معبرة 

عن طموحاتهم وتطلعاتهم »وقال 
العم���ر ان »بيتك« يتحرى قواعد 
الش���ريعة في كل أعماله، وعلى 
موظفيه أن يكون���وا كذلك، وان 
يس���تمروا في تطوير إمكانياتهم 
وقدراتهم مبا يعزز أداءهم من جانب 
ويساهم في حتقيق أفضل مستوى 
من العطاء والبذل خلدمة »بيتك« 

.. ومكرما أحد املتخرجني من الدورةالعمر يكرم أحد املوظفني

لقطة جماعية حملمد العمر مع املتدربني واملتدربات

ساعة أوميغا »سبيد ماستر« اجلديدة

بكرونوغ����راف متناهي الدقة في 
األداء لم يسبق له أبدا أن كان أكثر 

أناقة وحداثة.

عند مؤشر الساعة 6. 
أوميغ����ا  س����اعة  وتتمي����ز 
سبيد ماستر للس����يدات 38 ملم 

»بوبيان« يطلق حملة اجتماعية جديدة

في إطار حرصه على التواصل مع مختلف 
شرائح املجتمع قام عدد من متطوعي وموظفي 
بنك بوبيان بزيارة ملستشفى بنك الكويت 
الوطني لألطفال وذلك في إطار حملة منظمة 
لزيارة أقسام األطفال في املستشفيات املختلفة 

على مدار العام.
وج���اءت مبادرة بنك بوبي���ان في إطار 
املسؤولية االجتماعية التي يوليها اهتماما 
كبيرا م���ن منطلق حرصه عل���ى التفاعل 
والتواص���ل مع مختل���ف قطاعات املجتمع 

الكويتي السيما األطفال الذين ميثلون نسبة 
كبيرة من هذا املجتمع.

ونظمت إدارة العالقات العامة واإلعالن 
الزيارة بالتعاون مع اجلمعية الكويتية لرعاية 
األطفال في املستشفيات KACCH والتي كان 
لها دور أساسي في ترتيب الزيارة وتنظيم 

فعاليتها ومختلف األنشطة.
وقام موظفو البنك ومتطوعوه بتوزيع 
الهدايا على األطفال الذين يتلقون عالجهم 
في املستش���فى إلى جانب تنظيم مجموعة 

من األنش���طة التي أدخلت البهجة والفرح 
في نفوس األطفال وخففت من آالمهم وذلك 
على الرغم من الظ���روف التي يعاني منها 

األطفال.
يذكر ان بنك بوبي���ان يعتبر من أوائل 
مؤسسات القطاع اخلاص التي تطلق حملة 
منظمة لزيارة أقس���ام األطفال في مختلف 
املستشفيات سواء احلكومية أو اخلاصة حيث 
تخطط إدارة العالقات العامة واإلعالن للقيام 

بزيارة كل شهرين إلى أحد املستشفيات.

موظفو بنك بوبيان اثناء زيارتهم ملستشفى بنك الكويت الوطني لألطفال


