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30 شركة شاركت في المعرض ويختتم أنشطته اليوم 

الكاظمي: زيادة مبيعات معرض المطابخ بنسبة %10 

أكاديمية »أسك بي سي« لتقنية المعلومات 
تفتتح فرعًا جديدًا في الكويت

يختتم معرض املطابخ الدولي اخلامس والذي 
تنظمه شركة جاينكس لتنظيم املعارض وبرعاية 
البنك األهلي املتحد انشطته اليوم حيث ضم املعرض 
كبريات الشركات املتخصصة في صناعة املطابخ 

في الكويت .
وبهذه املناسبة قال رئيس مجلس إدارة شركة 
جاينكس هيثم الكاظم���ي ان هذا املعرض والذي 
أقيم للسنة اخلامسة على التوالي القى إقباال أكثر 
من س���ابقه، حيث بلغ عدد الشركات املشاركة 30 
شركة على الرغم من انسحاب بعض الشركات من 
املش���اركة في املعرض نتيجة األزمة املالية التي 

اثرت على العديد من الشركات.
وأضاف الكاظمي ان املعرض هذا العام جاء فريدا 

من نوعه سواء من حيث عدد الشركات املشاركة 
وحجمها، أو حت���ى من خالل تنوعها كما أنه يعد 
نقلة نوعية في هذا النوع من املعارض التي تشهد 
إقباال كثيفا مشيرا إلى وجود تطور كبير في حجم 
مبيعات الشركات املشاركة في املعرض عن دورته 

الثالثة بنسبة %10.
وأكد الكاظمي أن شركة جاينكس أظهرت على 
الساحة الكويتية معرض املطابخ نتيجة دراسات 
مستفيضة للسوق احمللي الذي يفتقر لنوعية هذه 
املعارض املتخصص���ة واحملدودة وأكد أن اإلقبال 
الكبي���ر من قبل اجلمه���ور واملهتمني يعد جناحا 
جلميع املشاركني الذين أعطونا الثقة واملسؤولية 

بانضمامهم في املعرض.

أعلنت أكادميية )أسك بي سى( املتخصصة في تقنية املعلومات 
عن افتتاح فرعها اجلديد في الكويت، حيث تقدم األكادميية برامج 
تدريبية وشهادات معتمدة عامليا في تخصصات تقنية املعلومات 
والهندسة مثل البرامج التدريبية املتخصصة في امن املعلومات 

.ISSA بالتعاون مع منظمة أمن املعلومات
كما تقدم االكادميية العديد من الش���هادات والدورات العاملية 
من جمعية الكمبيوتر البريطانية BCS ومعهد مهندسي الكهرباء 
واإلليكتروني���ات IEEE، والتي تتيح لك احلصول على س���اعات 
معتمدة للتعليم املستمر من الواليات املتحدة األميركية بالتعاون 
مع املنظمة الدولية للتعليم املستمر IACET كما تتيح لك الفرصة 
للحصول على شهادات جامعية من الواليات املتحدة وبريطانيا

ومتتلك أكادميية ASK-PC العديد من الش���راكات العاملية مع 
اكبر بيوت اخلبرة في عالم التكنولوجيا والتعليم والتدريب كما 

أنها معتمدة من العديد من اجلهات العاملية املتخصصة في التعليم 
 ASK PC والتدريب لضمان جودة امل���واد التدريبية التي تقدمها

والتي تتوافق مع املعايير البريطانية واألميركية. 
و تتمتع األكادميية بشراكة مميزة واعتماد من معهد مهندسي 
الكهرباء وااللكتروني���ات بالواليات املتحدة األميركيةIEEE. هي 
من كبرى اجلهات العاملية التي ترعى املقاييس العاملية في مجال 
التكنولوجي���ا والتعليم. ويتمتع أعضاء IEEE بخصم يصل إلى 
10% عل���ى برامج وش���هادات ASK PC املعتمدة من IEEE وجهات 
أخرى عاملية، كم���ا ان األكادميية معتمدة من جمعية الكمبيوتر 
البريطانيةBCS هي أكب���ر جهة في أوروبا للتعليم التقني وهي 
أيضا التي تعتمد املواد الدراسية اخلاصة بالكمبيوتر في جامعات 
أوروبا وبريطانيا خاصة. وهي مرجعية علمية تتعدى خبرتها 

50 عاما. 

هيثم الكاظمي

كوندوليزا رايس ضيف شرف ومتحدثة في ندوة البنك الوطني 

وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي د.موضي احلمود ونائب رئيس مجلس ادارة بنك الكويت الوطني ناصر الساير في صورة جماعية مع الطلبة الفائقني في حفل تكرمي للطلبة نائب الرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني شيخة البحر تسلم املساهمة املالية لرئيسة اجلمعية الوطنية حلماية الطفل د.سهام الفريح

البنك قدم 94 مليون دينار لدعم األنشطة االجتماعية المتنوعة

الساير: »الوطني« وّظف 430 كويتيًا في 2009 وحجم العمالة الوطنية ارتفع إلى %61 

وقد شهدت حملة موائد إفطار 
الصائمني في رمضان توزيع أكثر 
من 150.000 وجبة إفطار مبشاركة 
فرق املتطوعني من موظفي البنك 
من مختلف اإلدارات الذين واكبوا 
قوافل توزيع وجبات اإلفطار في 
معظم املناطق احليوية التي تتواجد 
فيها جتمع����ات كبيرة من العمال 
ومحدودي الدخل عالوة على تقدمي 
الوجبات يوميا في خيمتني  هذه 

كبيرتني قرب مقار البنك. 

سباق المشي

ويولي بن����ك الكويت الوطني 
اهتمام����ا كبي����را لدع����م احلركة 
الرياضية مبختلف أنشطتها وذلك 
في إطار حرصه على املس����اهمة 
في تنش����ئة أجيال تتمتع بأعلى 
درجات اللياقة وتتبنى أس����اليب 
حياة صحية تؤهلها للمس����اهمة 
بصورة فعالة في عمليتي التنمية 
املس����تدامة واالرتقاء مبس����توى 
اكتس����ب  الرفاه االجتماعي. وقد 
سباق الوطني السنوي للمشي في 
نسخته اخلامسة عشرة هذا العام 
مزيدا من االهتمام والتألق باعتباره 
الرياضي����ة والصحية  التظاهرة 
األكثر متيزا واس����تقطابا الهتمام 
اجلمهور مبختلف فئاته العمرية 
وذلك مع تنظيمه في إطار حملة 
توعوية شاملة أطلقها البنك حتت 
شعار »معا ضد املخدرات« بهدف 
التصدي لظاهرة املخدرات والتحذير 
من مخاطر هذه اآلفة االجتماعية 
ومضارها الصحية واالجتماعية 
على املستوى الوطني، والسيما في 

أوساط الشباب واليافعني. 

بنك صديق للبيئة

كما عزز بنك الكويت الوطني 
خالل الس����نوات القليلة املاضية 
س����جل مس����اهماته على صعيد 
االهتمام بالبيئة وحمايتها بالعديد 
من البرامج واملبادرات، وذلك في 
إطار مواكبت����ه لالهتمام املتزايد 
على نطاق عاملي بالش����أن البيئي 
وسعيه احلثيث للتحول إلى بنك 

صديق للبيئة. 

وإعداد كوادر وظيفية متخصصة 
بلغة اإلشارات للقيام على خدمة 
هذه الش����ريحة م����ن العمالء في 

مختلف فروع البنك.
كما قام البنك على مدار العام 
بتنظي����م العدي����د م����ن احلمالت 
التوعوية في املجال الصحي، كان 
أبرزها حملة »نحن نهتم بصحتك« 
بالتعاون مع رابطة السمنة والتي 
استهدفت توعية وتشجيع موظفي 
البنك على إيالء املزيد من االهتمام 
باجلوان����ب الصحي����ة ومراقبة 
الوزن  املؤشرات اخلاصة بزيادة 
لتفادي أعراض ومخاطر السمنة 
إضافة إلى تنظيم العديد من حمالت 
التبرع بالدم التي كان أبرزها احلملة 
املخصصة لصالح مصابي حادث 
اجله����راء وتنظيم حملة التوعية 
مبخاطر وسبل الوقاية من مرض 
انفلونزا اخلنازير وذلك بالتعاون 
م����ع وزارة الصحة. وف����ي إطار 
التزامه مبس����ؤوليته االجتماعية 
وحرصه على دعم املسيرة التربوية 
والتعليمية والعلمية في الكويت، 
قام بنك الكوي����ت الوطني خالل 
عام 2009 بدع����م ورعاية احلفل 
املتفوقني وأوائل  اخلاص بتكرمي 
خريجي الثانوية العامة في املدارس 
الكويتية الذي جرى تنظيمه حتت 
رعاي����ة وبحضور وزيرة التربية 

والتعليم د.موضي احلمود.

جميع أوجه الخير

هذا ويولي البنك أهمية خاصة 
للبرام����ج اخليرية واإلنس����انية 
انطالقا من حرصه على تكريس 
روح التضامن والتكافل بني مختلف 
فئات املجتمع. وقد شكلت حملة 
موائد إفطار الصائمني، املتواصلة 
منذ 16 عاما والتي أطلقها البنك هذا 
العام في إط����ار برنامج اجتماعي 
حافل باألنشطة واملساهمات وأعمال 
الرعاية االجتماعية واألنش����طة 
اخليرية والتطوعية طوال شهر 
رمض����ان املبارك، حج����ر الزاوية 
بالنسبة لبرامجه اخلاصة بأعمال 
الرعاية والدع����م االجتماعي على 

مدار عام 2009. 

بتوظي����ف 430 كويتيا من طلبة 
اجلامع����ات واملعاه����د العليا من 
اجلنس����ني ليرتفع حجم العمالة 
الوطنية لدى البنك إلى أكثر من 
61% مسجال واحدا من أعلى املعدالت 
على مس����توى البنوك الكويتية، 
ومتجاوزا بذل����ك متطلبات البنك 
املركزي والنسب احملددة من قبله 
عل����ى صعيد التكوي����ت وتوطني 
البنك خالل  العمالة. كما أطل����ق 
هذا الع����ام مبادرة خاصة تقضي 
بتوفير جميع سبل الدعم املمكنة 
لبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة 
ف����ي الدولة وتوفي����ر فرص عمل 

للمسرحني الكويتيني.

مستشفى »الوطني«

كما أولى بنك الكويت الوطني 
منذ انطالقته وحتى اآلن اهتماما 
خاصا بالقطاع الصحي وحرص 
على توفير كل سبل الدعم سواء 
للهيئات واملؤسسات العامة املعنية 
أو املنظمات  بالش����أن الصح����ي 
التي  الربحية  التطوعية وغي����ر 
تنش����ط في هذا املجال، ومن هنا 
الريادية على  ج����اءت مبادرت����ه 
مستوى القطاع اخلاص قبل سنوات 
عديدة بإنشاء مستشفى الوطني 
التخصصي لألطف����ال في منطقة 
الصباحية الطبية الذي جتاوزت 
تكاليفه أربعة آالف دينار ووضعه 
حتت تصرف وزارة الصحة من أجل 
املساهمة بتعزيز خدمات الرعاية 

الصحية في البالد.
وفي هذا اإلطار، قام بنك الكويت 
الوطني خالل عام 2009 بالتبرع 
بعدد من السيارات املجهزة بطواقم 
طبي����ة وفنية كاملة إل����ى وزارة 
الشؤون االجتماعية والعمل وذلك 
بغية استخدامها خلدمة كبار السن 
في مختل����ف مناطق الكويت. في 
الوقت الذي شهدت فيه هذه الفترة 
إطالق »الوطني« ألول مبادرة من 
نوعها على مس����توى البنوك في 
الكويت ومنطقة الشرق األوسط 
واملتمثلة بتوفير خدمات مصرفية 
خاص����ة لعمالء البن����ك من ذوي 
االحتياجات اخلاصة )الصم والبكم( 

أكد بنك الكويت الوطني مجددا 
ف����ي خدمة ودعم  دوره احليوي 
قضايا املجتمع، والذي وضح مع 
إصداره لتقريره السنوي اخلامس 
 )CSR( للمس����ؤولية االجتماعية
بالتزام����ن مع تقريره الس����نوي 
املالي لعام 2009، حيث قدم البنك 
94 مليون دينار لدعم األنش����طة 

االجتماعية املتنوعة.
وق����ال نائب رئي����س مجلس 
إدارة البنك ورئيس »جلنة البنك 
واملجتمع«، ناصر مساعد الساير 
إن هذا التقرير يستهدف تسليط 
الض����وء على مدى التق����دم الذي 
أحرزه البن����ك على صعيد خدمة 
املجتمع ويسلط الضوء على املزيد 
من الصفحات التي أضافها البنك 
خالل عام 2009 إلى سجله احلافل 
باملبادرات واالجناز في إطار جهوده 
املتواصلة للوفاء بالتزاماته جتاه 
الوطن وترجمة رسالته االجتماعية 
إلى وقع ملموس ونتائج مشرفة 
ف����ي مصلح����ة املجتمع  تص����ب 
الكويتي »الذي ينشط »الوطني« 
في إطاره ويعتبره مصدر تفوقه 

وريادته«.

الكوادر الكويتية في مقدمة األولويات

وأضاف الس����اير أنه في إطار 
حرص البنك على تعزيز صورته 
كنموذج فريد على قدرة شركات 
القطاع األهلي الكويتي على املساهمة 
في دفع عجل����ة التنمية الوطنية 
الكويت  املس����تدامة، واصل بنك 
الوطني خالل عام 2009 النهوض 
بدوره الريادي على صعيد التنمية 
البشرية واحلد من مشكلة البطالة 
وتوطني الوظائف عبر سلس����لة 
املدروسة والبرامج  املبادرات  من 
املؤسساتية التي تستهدف توفير 
فرص العمل والتدريب واستقطاب 
الكوادر الوطنية وتعزيز مشاركتها 

في أعمال البنك وجناحاته. 
وقد ش����هد ع����ام 2009 إطالق 
الوطني كأول مبادرة من  جامعة 
نوعها على مستوى القطاع األهلي 
في الكويت واملنطقة لتضم حتت 
مظلتها مختلف األنشطة التدريبية 
التي دأب البنك على تنظيمها سنويا 
لتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية 
الش����ابة. وقد نظم »الوطني« من 
خالل هذه املب����ادرة أكثر من 150 
دورة وبرنامجا للتدريب والتأهيل 
والتطوير الوظيفي بالتعاون مع 
أعرق اجلهات واملؤسس����ات وفي 
مقدمتها معهد الدراسات املصرفية 
واجلامعة األميركية في بيروت، 
فيما بل����غ عدد املس����تفيدين من 
برامج جامعة »الوطني« أكثر من 
500 مت����درب ومتدربة خالل عام 

 .2009
وكان البن����ك، الذي يعد احدى 
أكبر جهات التوظيف في القطاع 
األهلي الكويت����ي، قد مهد ملبادرة 
»جامع����ة الوطني« بإطالق حملة 
توظيف واسعة النطاق في مستهل 
عام 2009 اس����تهدفت استقطاب 
الكف����اءات والكوادر  وتوظي����ف 

الوطنية الشابة. 
وقد قام البنك خالل هذا العام 

استضافة أبرز الشخصيات العالمية
واصل بن��ك الكويت الوطن��ي النهوض 
ب��دوره الريادي على صعي��د تعزيز ورفع 
مس��توى الثقافة في املج��االت االقتصادية 
واالس��تثمارية في أوس��اط اجلمهور بعامة 
والنخبة من عمالئه بصورة خاصة وذلك من 
خالل تنظيمه بشكل دوري للعديد من الندوات 
واملؤمترات التي يحرص على استضافة أهم 
الشخصيات القيادية البارزة عامليا للتحدث 

أمام جمهوره. 
وكان أبرز احملطات على هذا الصعيد خالل 
عام 2009 اس��تضافة البنك الوطني للمفكر 
االقتصادي العاملي نسيم طالب للتحدث في 
ندوة الوطني السنوية التي عقدت حتت عنوان 
»األزمة املالية العاملية وتداعيات األحداث غير 
املتوقعة« باإلضافة إلى اس��تضافته للخبير 
االقتص��ادي العاملي د.محم��د العريان إلى 
ندوة خاصة ألقى خاللها الضوء على الفرص 
واملخاطر املتعلقة باألزمة املالية العاملية، وأخيرا 
استضافة وزيرة اخلارجية األميركية السابقة 
كوندوليزا رايس في ندوة خاصة بالكويت.


