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» التجاري«: المسؤولية االجتماعية في مقدمة أولوياتنا على مدار مسيرة 50 عامًا
منذ تأسيس����ه في 19 يونيو 
عام 1960 وضع البنك التجاري 
الكويتي املسؤولية االجتماعية 
في مقدمة أولويات����ه. وفي هذا 
الص����دد انتهج البنك سياس����ة 
متوازن����ة هدفت إل����ى توظيف 
جهوده وإمكاناته خلدمة املجتمع 
واملساهمة في تنمية وتقدمي أوجه 
الرعاية والدعم جلميع األنشطة 
البنك  املجتمعية، حيث يشارك 
باحلضور والرعاية في املؤمترات 
التي يتم تنظيمها داخل الكويت 
البنك بتقدمي  وخارجها، ويقوم 
تبرعات س����خية لدعم األنشطة 
املجتمعية والرياضية والثقافية 
التي تعود بالنفع والفائدة على كل 
أطياف املجتمع الكويتي. ويضع 
البن����ك فئ����ة ذوي االحتياجات 
اخلاصة في بؤرة اهتمامه ويقوم 
بتقدمي مختل����ف أوجه الرعاية 
والدعم لهذه الفئة ويهدف من وراء 
ذلك إلى تقدمي جميع االحتياجات 
الضرورية لهذه الفئة ومساعدتهم 

على االنخراط في املجتمع. 
وباإلضافة إلى االستقطاعات 
العمالة  املوجهة حلس����اب دعم 
التي يدفعها  الوطنية واحلصة 
البنك ملؤسس����ة الكويت للتقدم 
العلم����ي والزكاة، يق����وم البنك 
برعاية ودعم العديد من االنشطة 
االجتماعي����ة وينظم العديد من 
البرامج واحلمالت التوعوية التي 
رمبا ال تتسع الصفحات لسردها 

واستعراضها. 
انطالق����ا من حرص����ه على 
املساهمة في التنمية االجتماعية 
مبا لديه من إمكانيات الس����يما 
في إظهار حجم خطورة التدخني 
وتداعياته على الشباب الكويتي، 
فقد ق����ام البنك بدعم أنش����طة 
اجلمعية الكويتية ملكافحة التدخني 
والس����رطان حيث ق����ام بإعداد 
مطبوعات توعي����ة مت توزيعها 
على مختلف املستشفيات، إضافة 

موظفو التجاري وأسرهم حيث 
يضم املع����رض مجموعة كبيرة 
من التصاميم واألشغال اليدوية 
التي قام موظفو البنك بإنتاجها 
ويعد هذا املعرض مبنزلة فرصة 
مواتية لعرض املوظفني لهواياتهم 

املختلفة. 
وإميانا م����ن البنك التجاري 
بأهمية الشباب في بناء املجتمع 
وانطالقا من رسالته الرامية إلى 
»بناء املستقبل معا«، قام البنك 
التجاري برعاية مسابقة التصوير 
لبيت لوذان ملوس����م كامل. كما 
يحرص البنك على املشاركة في 
املع����ارض الوظيفية في العديد 
من الكليات واجلامعات اخلاصة 
والعامة إذ يهدف البنك من وراء 
تلك املشاركات إلى عرض مزايا 
العمل في القطاع املصرفي على 
الطلبة الدارسني وعرض الفرص 
الوظيفي����ة املتوافرة لدى البنك 
بهدف استقطاب الشباب الكويتي 

إلى أنه تكفل برحلة العمرة التي 
أعدتها اجلمعية ألربعني مريضا 
أصيبوا بالسرطان جراء التدخني 
وذلك تخفيف����ا ملعاناتهم ورفعا 
لروحهم املعنوية التي قد تكون 
س����ببا رئيس����يا لتغلبهم على 

املرض.
وإسهاما من البنك في خدمة 
األم����ن واملجتم����ع، قام  قضايا 
»التجاري« برعاية أسبوع املرور 
اخلليجي املوحد. ومساهمة من 
البنك ف����ي احملافظة على البيئة 
وتنميتها وأهمية نشر اخلضرة 
وزراع����ة األش����جار خللق بيئة 
صحي����ة، قام البنك مبش����اركة 
منظمة امل����دن العربية احتفالها 
الثاني واألربعني لذكرى تأسيسها 
من خالل حملة واس����عة هدفت 
إلى تشجير وتخضير وجتميل 
الكويت، وقام البنك بهذه املناسبة 
بغرس شجرة زيتون حتمل اسم 
البنك التجاري في حديقة الصداقة 

باإلضافة إلى أولياء أمورهم. الى 
جانب تقدمي الدعم لبعض األندية 

الرياضية.
عطاء اجتماعي بال حدود

البنك بأنه جزء  وإدراكا من 
من نس����يج املجتم����ع الكويتي، 
ولكونه مؤسسة مالية ال تهدف 
إلى حتقيق الربح ولكن لتوطيد 
أواصر التعاون بني جميع فئات 
املجتمع، ش����مل البنك التجاري 
برعايته األنش����طة االجتماعية 
إذ قام  التعاوني����ة،  للجمعيات 
البن����ك، وعلى س����بيل املثال ال 
احلصر، بدعم أنش����طة جمعية 
مشرف التعاونية وقام باملساهمة 
في تسيير رحلة العمرة جلمعية 
التعاوني����ة. ويقوم  الرميثي����ة 
البنك بدعم األنشطة الترفيهية 
واالجتماعية للعديد من اجلهات 
احلكومية وجمعيات النفع العام، 
وقد قام البنك وألربع س����نوات 

والسالم بالشويخ. 
وانطالقا من حرص البنك على 
دعم ورعاية اجلوانب اإلنسانية 
التي تهم جميع شرائح املجتمع، 
ق����ام التجاري بدع����م احتفالية 
»يوم اليتيم« الذي نظمته إدارة 
األنشطة العامة واإلعالن التابعة 
لقطاع دور الرعاية االجتماعية، 
وتأتي مساهمات التجاري من أجل 
تعزيز دوره االجتماعي في خدمة 
املجتمع من ناحي����ة، وكتعبير 
إنس����اني عن روح املشاركة مع 

نزالء دور الرعاية.
ويق����وم »التج����اري« عادة 
باالحتفال بالقرقيعان مع األطفال 
ذوي االحتياج����ات اخلاصة، إذ 
البنك ورعايته  تتنوع مشاركة 
ملثل هذه املناسبات اإلنسانية إذ 
قام البنك بتقدمي الدعم ملدرسة 
النور للمكفوفني والذي متثل في 
ش����راء أجهزة كمبيوتر خاصة 
باملكفوف����ني، ويقوم البنك بدعم 

متتالية بدعم مهرجان هال فبراير 
والذي يعد أحد األنشطة الترفيهية 
املهمة الت����ي حترص العديد من 
اجلهات عل����ى املس����اهمة فيها 

ورعايتها. 
وللبنك التجاري حضور مميز 
في املؤمترات واملنتديات املهمة، إذ 
قام البنك برعاية ملتقى الكويت 
املال����ي الذي نظمت����ه مجموعة 
االقتصاد واألعم����ال بالتعاون 
مع بنك الكويت املركزي واحتاد 
مص����ارف الكوي����ت، وامللتق����ى 
اإلعالم����ي الس����ادس ومؤمت����ر 
الكويت الثالث للعالقات العامة 
واملعارض التي تدعم الش����باب 
الكويتي. ومن ناحية أخرى وفي 
البنك على توطيد  إطار حرص 
الروابط االجتماعية واألس����رية 
ب����ني املوظفني يح����رص البنك، 
وبصفة س����نوية عل����ى تنظيم 
وإقامة مع����رض هواة التجاري 
وهو املع����رض الذي يلتقي فيه 

الصندوق اخليري لتعليم األطفال 
احملتاجني ويش����ارك نزالء دور 
الرعاية في املناسبات السعيدة إذ 
يقوم فريق العالقات العامة بالبنك 
بترتيب العديد من الزيارات لنزالء 
املستشفيات ونزالء دور الرعاية 
ودور املسنني بهدف إدخال البهجة 

والفرحة إلى نفوسهم. 
رعاية متميزة لألنشطة الرياضية

وي����رى البنك أن األنش����طة 
الرياضية املختلفة تس����اهم في 
خل����ق مجتمع صح����ي خال من 
األمراض، ومن هذا املنطلق يقوم 
البنك برعاية األنشطة الرياضية 
املختلفة. فقد س����اهم البنك في 
رعاي����ة املاراثون ال����ذي نظمته 
النبراس حتت شعار  مدرس����ة 
»بدون إعاقات حركية« والذي ضم 
عددا من طالب املدارس مع الطالب 
العاديني من مدارس منطقة بيان 
من مرحلتي الروضة واالبتدائي، 

الطموح للعمل لدى البنك. وفي 
إطار جهود البن����ك الرامية إلى 
املساهمة بصورة فاعلة في جميع 
األنشطة االجتماعية الهادفة إلى 
دعم وتطوير املجتمع، قام البنك 
وبالتعاون مع مركز لوياك بتنظيم 
دورة تدريب الطلبة والطالبات من 
حملة املؤهالت املرتبطة بالعمل 

املصرفي.
البنك أيضا بتدريب  ويقوم 
التخرج  القانوني����ني حديث����ي 
في إط����ار البرنام����ج التدريبي 
العامة  الذي تع����ده املؤسس����ة 
للتأمين����ات االجتماعية. ويقوم 
التدريب  البنك بتنظيم برنامج 
الصيفي ألبناء وأقارب املوظفني 
البنك أيض����ا بتنظيم  ويق����وم 
ال����دورات التدريبي����ة الصيفية 
املدارس واجلامعات من  لطالب 
الطلبة والطالبات خريجي جامعة 
الكويت والهيئة العامة للتعليم 
التطبيق����ي. ويحرص التجاري 
على استضافة الطالب الدارسني 
باملعاهد واملدارس املختلفة لزيارة 
البنك حيث يقوم بتعريفهم على 
طبيعة العمل املصرفي وكذلك على 
املنتج����ات واخلدمات املصرفية 

التي يوفرها البنك للعمالء. 
وإميان����ا من البن����ك بأهمية 
موظفيه كونهم احملرك األساسي 
لعملي����ات البنك، يق����وم البنك 
بتنظي����م العديد م����ن الدورات 
التدريبي����ة املختلف����ة داخلي����ا 
وخارجي����ا ملوظفيه، ويس����عى 
الدورات  البنك من خالل ه����ذه 
التدريبية إل����ى تطوير مفاهيم 
ل����دى موظفيه  العمل املصرفي 
في إطار خطط تدريبية معتمدة 
تهدف إلى االعتماد على العمالة 
الوطنية لتطوير وحتسني عالقات 
العمالء. وسوف تستمر مسيرة 
العطاء االجتماعي للبنك في إطار 
مسؤوليته االجتماعية كمؤسسة 

مصرفية مرموقة في الكويت. 

.. واهتمام خاص بكبار السننشاط اجتماعي مميز لـ »التجاري«

خالل افتتاح قاعات االنتظار الجديدة للخطوط الوطنية في مطار الشيخ سعد

البحر: »الوطنية« دّشنت 4 محطات وانضمت لـ »أياتا« 
وحققت المركز الثاني في الشرق األوسط في شهر واحد

فواز كرامي 
اعتبر وزير املواصالت ووزير الدولة لشؤون مجلس 
األمة د.محمد البصيري قانون صندوق املتعثرين قانونا 
حيويا ومهما ويخدم ش���ريحة عريضة من املواطنني 
املتعثرين في سداد ديونهم والتزاماتهم املالية جتاه 

البنوك والشركات االستثمارية. 
واضاف في تصريح صحافي أمس األول على هامش 
رعايت���ه الفتتاح اخلطوط الوطني���ة لقاعة االنتظار 
اجلديدة في مبنى الشيخ سعد للطيران العام ان عددا 
كبيرا من النواب في مجلس األمة اقتنعوا بهذا القانون 
وصوتوا له مشيرا الى ان آلية تنفيذ القانون موضحة 

في مواده ال� 22. 
وذكر البصيري ان توقيع احلكومة لعقد توسعة 
مطار الكويت الدولي قبل ش���هرين سيساهم في رفع 
طاقته االستيعابية الى 25 مليون راكب سنويا، اضافة 
الى سعته احلالية، مشيرا الى ان اجلهة االستشارية 
الت���ي مت توقيع العقد معها مس���ؤولة عن التصميم 
والتوسعة على ان يتم االنتهاء منها خالل السنوات 

الثالث املقبلة. 
وأوضح ان قرار توسعة املطار جاء بعد دراسات 
اقتصادية مس���تفيضة لتواكب الزيادة الكبيرة التي 
تشهدها حركة النقل اجلوي من وإلى الكويت والتي 
جتاوزت القدرة االستيعابية للمطار، معربا عن ثقته 
بالناق���الت الكويتي���ة الثالث )الكويتي���ة والوطنية 
واجلزيرة( في ان تكون الناقالت الرئيسية من وإلى 

الكويت. 
وبني البصيري ان اس���تئجار مؤسس���ة اخلطوط 
اجلوية الكويتية لطائرة جاء بسبب الطلب العالي على 
احلج���وزات خالل فصل الصيف وملواكبة هذا الطلب 
مشيرا إلى ان املؤسسة قد تستأجر طائرة أخرى في 
حال احلاجة.  وقال البصيري ان »الكويتية« بطريقها 
الى اخلصخصة خالل األشهر القليلة املقبلة لتصبح 

جميع الناقالت في الكويت تابعة للقطاع اخلاص مشيرا 
الى ان املجل���س األعلى للطيران خاضع لقانون وأي 

تعديل في املجلس يجب ان يتم وفق قانون. 
من جهته قال رئيس مجلس اإلدارة والعضو املنتدب 
ف���ي اخلطوط الوطنية عبدالس���الم البحر ان افتتاح 
اخلط���وط الوطنية قاعات انتظ���ار جديدة لضيوف 
الدرجة الس���ياحية يأتي مواكبا للنمو الذي تشهده 

الناقلة في اآلونة األخيرة. 
وأوضح البحر ان الناقلة ستستخدم القاعات لتقدمي 
خدمات الترانزيت للمسافرين عبر وجهات اخلطوط 
الوطنية مرورا بالكويت، مشيرا الى ان احملطات األربع 
اجلديدة التي افتتحتها الناقلة في اس���طنبول وروما 

واإلسكندرية وڤيينا تشهد إقباال كبيرا. 
وأعرب البحر عن امتنانه لوزير املواصالت د.محمد 
البصيري الذي شارك في االحتفال وافتتاح القاعات 
اجلديدة الفخمة اخلاصة بضيوف الدرجة السياحية 

املتميزة. 
وق���ال »لقد حققت اخلط���وط الوطنية العديد من 
االجنازات منذ انطالقها ف���ي يناير من العام املاضي 
ويأتي افتتاح قاعات االنتظار اجلديدة لضيوف الدرجة 
السياحية املتميزة متاشيا مع النمو الذي شهدته الشركة 
مؤخرا وارتفاع أعداد الرحالت اليومية الى وجهاتنا 
االثنتي عشرة الى الشرق األوسط وأوروبا، إضافة الى 
اإلقبال والطلب املتزايد مش���ددا على ان هذه اإلضافة 
تأتي التزاما من اخلطوط الوطنية ملنح الضيوف أرقى 
مس���تويات اخلدمة كما تأتي لتعزيز جتربة الس���فر 

املتميزة والتي تبدأ منذ حلظة وصولهم للمطار. 
وتضم التوس���عة اجلديدة للمبنى قاعات حديثة 
للمسافرين على منت الدرجة السياحية املتميزة تؤكد 
رس���الة اخلطوط الوطنية في توفير أفضل اخلدمات 
إذ حتتوي على قاعات لألطفال وقاعات هادئة للراحة 
ومطعم جديد باإلضافة الى قاعات للكمبيوتر واألعمال 

وقاعة للتدخني. 
وق���ال رئيس مجل���س إدارة اخلط���وط الوطنية 
عبدالسالم البحر ان الناقلة استطاعت ان حتقق العديد 
من االجنازات خالل فترة قصيرة جدا ال تتجاوز الشهر 
الواحد حيث استطاعت الوطنية ان تفتح أربع محطات 
جديدة في اسطنبول وروما واإلسكندرية وڤيينا كما 
حصلت على العضوية الكاملة من االياتا واحتلت املركز 
الثاني كشركة طيران في منطقة الشرق األوسط كما 

.ISOO حصلت على شهادة
وأض���اف البحر ان الوطنية مازال���ت عند وعدها 
بوضع الكويت في مكانتها في صناعة النقل اجلوي 
على مس���توى املنطقة، مش���يرا الى ان مبنى الشيخ 
س���عد يخدم س���بع طائرات حاليا واملرحلة القادمة 
خالل السنتني القادمتني ستواكبها توسعة في املطار 
واألسطول على حد س���واء كاشفا عن تسلم الشركة 

لطائرتها السابعة في شهر سبتمبر املقبل. 
وعن نسبة االشغال على منت رحالت الشركة قال 
البحر ان محطة القاهرة مملوءة بالكامل منذ أسبوعني 
فيما وصلت نس���بة اإلش���غال على محطة روما الى 
70�80% واإلسكندرية ممتلئة بشكل كامل الفتا الى ان 
املفاجأة الكبرى للشركة كانت في محطة ڤيينا والتي 

جتاوزت فيها نسبة االشغال ال� %90.
وبني البحر ان إطالق »الوطنية« لقس���م العطالت 
جاء كتجربة وشملت افتتاحا تدريجيا لهذا القسم ومن 
خالل عدد محدود للمحطات، مبينا ان التجربة أثبتت 
جناحها وستحاول الشركة طرح املزيد من العروض 

في الفترة القادمة. 
ولم ينف او يؤكد البحر وجود مفاوضات مع شركات 
أجنبية الستخدام األمر املشترك قائال: اننا نعمل على 
توسيع محطاتنا اجلغرافية مبا يخدم مصلحتنا كشركة 
تابع���ة للقطاع اخلاص ويخدم مس���افرينا بالدرجة 

األولى.

البصيري: توسعة المطار في 3 سنوات ونتمنى أن تكون الناقالت الوطنية الالعب الرئيسي بسوق السفر المحلي 

البحر مقدما تذكارا للوزير البصيريعبدالسالم البحر ود.محمد البصيري يقصان شريط افتتاح القاعات اجلديدة في مطار الشيخ سعد

باسل مناصرة

أعلنت شركة زين لالتصاالت 
أنه����ا وقعت اتفاقي����ة مع املوقع 
العاملي الش����هير »twitter«، وهي 
االتفاقية التي ستسمح ملشتركيها 
باحلصول على حتديثات فورية 
على حس����اب عمالئها على أشهر 
املواق����ع االجتماعية العاملية عن 

طريق الرسائل القصيرة.
ف����ي بيان  الش����ركة  وذكرت 
صحافي أن هذه االتفاقية ستمنح 
عددا كبيرا م����ن عمالئها فرصة 
االس����تفادة من شبكة االتصاالت 
الواس����عة على هذا  االجتماعية 
املوقع الشهير والذي يصل عدد 
املنتسبني إليه على مستوى العالم 
إلى 100 مليون، بينما يصل عدد 
املنتس����بني إليه في الكويت 300 

ألف.
املدير  املناس����بة، قال  وبهذه 
التنفي����ذي في قطاع التس����ويق 
بالشركة باسل مناصرة: »نعتقد 
أن ه����ذه االتفاقي����ة متثل خطوة 
كبيرة لوض����ع عمالء زين داخل 
أكبر نسيج اجتماعي على شبكة 

االنترنت«.
وأضاف: »مبقدور عمالء زين 
اآلن ومن خالل خدمات الرسائل 

دائم����ا بوعودها مع مش����تركيها 
بتوفير أفضل اخلدمات وأحدث 
التقنيات جلميع الش����رائح التي 
تس����تقبل خدماتها مبا يتناسب 
العمل  مع متطلبات واحتياجات 
وأمناط احلياة املختلفة، مبينا أن 
زين تعمل باستمرار على تطوير 
التي  جميع خدماتها وخصوصا 
تتعلق مع عمليات نقل البيانات 

واملعلومات.
وذك����ر أن ه����ذه االتفاقية مع 
»twitter« تأت����ي في إطار تعزيز 
مساعيها نحو طرح أحدث اخلدمات 
للمحافظة على املكانة التي وصلت 
إليها في السوق الكويتية، موضحا 
أن ما مييز خدمات الش����ركة هو 
التنوع الكبير فيها والتي تواكب 
التطور في عالم االتصاالت سواء 
أو  اخلاصة باخلدمات الصوتية 
اخلاصة بخدم����ات نقل البيانات 

واملعلومات.
موقع twitter فيعمل على شكل 
حتديثات ل� 140 حرفا لكل حتديث 
والتحديث من املمكن أن يشتمل 
على رابط للموضوع، كما أن هذا 
املوقع يعتبر وسيلة اتصال فعالة 

وسريعة بني املشتركني.

القصيرة أن يستفيدوا من خدمات 
العالم بات  أن  )twitter(«، مبينا 
يتنفس يوميا هواء ثورة املعلومات 
والبيانات، ومن غير املعقول أال 
يتنفس عمالء زين من هواء هذه 

الثورة الرقمية.
وأوضح أن شركة زين تهتم 
دائما برغبات وطموحات عمالئها، 
وهي في ذلك تقوم باقتناء أحدث 
النواحي التكنولوجية، رغبة منها 
في تأكيد االهتم����ام الكبير الذي 

توليه لراحة العميل.
تف����ي  الش����ركة  أن  وأك����د 

يمكنهم االستفادة من الخدمات عبر الرسائل القصيرة اآلن

»twitter« زين« تضع عمالءها في ثورة«

»إيفا« راع ذهبي لمعرض
 الفرص الوظيفية بالجامعة األميركية

جناح ايفا في معرض الفرص الوظيفية

اعلنت شركة االستشارات 
املالي���ة الدولي���ة )إيفا( عن 
رعايته���ا الذهبي���ة ملعرض 
الفرص الوظيفية الذي عقد في 
اجلامعة األميركية بالكويت، 
وذلك في إطار سياسة التوطني 
التي وضعتها احلكومة لتوفير 
العمل  أكبر قدر من ف���رص 
أمام أبنائها اخلريجني اجلدد 

واملؤهلني.
وقالت الش���ركة في بيان 
صحافي ان هذه املشاركة تأتي 
نتيجة لتوجهات وسياسات 
مجموعة »إيفا« والش���ركات 
التابعة لها في جذب املواهب 
الكويتية الشابة واخلريجني، 
في خطوة منها لدعم العمالة 
الوطنية وتعزيز مشاركتها في 

سوق العمل الكويتي.
وعل���ى صعيد مش���اركة 
الفرص  الشركة في معرض 
الوظيفية املقام في اجلامعة 
األميركية أك���د نائب رئيس 
إيفا  املوارد البشرية لشركة 
محم���د أبو ال���رب أن توجه 
الش���ركة اإلس���تراتي���جي 
يهدف إلى توظيف الكف���اءات 

الكوي��تية واالرتقاء مبستويات 
االحتراف م���ن خالل توفير 
التدريب والتوظيف واملناخ 

الالزم لذلك. 
وأش���ار إل���ى أن برام���ج 
الوظائف  وسياس��ة توطني 
التي  املبادرات  تعتبر إحدى 
إلى تنفيذها  تسعى الشركة 
للوصول إلى معدالت توطني 
عالية لتحفيز املوارد البشرية 

املواط���نة وتن��مية االقتصاد 
الوطني ولرفع كفاءة العاملني 
عبر فتح املجال أمام العديد 
من املواطنني إلبراز قدراتهم 

وحتسني أدائهم. 
وأضاف أن االقتصاد في 
الكويت واملنطقة يشهد تطورا 
سريعا مما يزيد من التنافس 
واحلاجة إلى توظيف الكوادر 

البشرية املؤهلة.


