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لموظفي وزارة التجارة والصناعة

بقيمة 8.6 ماليين دينار

»العيبان والقطامي جرانت ثورنتون« 
تنظم دورة فحص براءات االختراع 

شركتان تابعتان لـ »صفاتك« 
توقّعان عقدين مع »نفط الكويت«

5000 دينار لكل منهم»ڤيڤا« تكّرم المخترع الكويتي صادق قاسم

»برقان« يعلن فوز خمسة عمالء
 بجائزة السحب اليومي لحساب »يومي«

أعلن بنك برقان عن انضمام 
الفائزين  مجموعة جديدة م���ن 
بجائزة السحب اليومي حلساب 
»يوم���ي« املصرفي حيث فاز كل 
منهم مببلغ 5000 دينار مت إيداعه 
في حسابهم لتزداد فرص ربحهم 
في السحوبات اليومية القادمة، 
حيث جرى الس���حب في املبنى 
الرئيس���ي لبنك برقان حس���ب 
اإلجراءات املتبعة بحضور ممثلني 
عن وزارتي التجارة والداخلية.

وقال البنك في بيان صحافي 
انه مع ازدي���اد اإلقبال على هذا 
احلساب الفريد من نوعه، تتجدد 
السحوبات اليومية التي كان آخرها 

سحوبات األسبوع املاضي التي فاز بها خمسة عمالء 
كان احلظ من نصيبه���م بالفوز باجلائزة اليومية 
وهم: محمود أحمد محمد عبد الرسول، محمد مختار 
اللبابي���دي أو ماري مختار اللبابيد، أمينة ابراهيم 
الش���عار، نتاشا أومس ش���اهاني وأو آشا أومس، 

ومختار حسني الل خان.
وأضاف البنك انه بهذا احلساب يحقق بنك برقان 
متيزا وحضورا نوعيا من حيث تلبيته لرغبة العمالء 
في برنامج سحوبات يختلف عن السحوبات السنوية 
والشهرية وحتى األس���بوعية، مبينا انه: »مع كل 
صباح جديد تش���رق فرصة أخرى حتمل البشرى 
للفائز الذي قد تتكرر فرص فوزه كل يوم«، وحيث 
ميكن لعمالء بنك برقان وغيرهم من عمالء البنوك 
األخرى فتح هذا احلساب بسهولة حيث يتم إيداع 

500 دينار في احلساب ملدة شهر 
كامل ليت���م بعدها إدراج العميل 
في الس���حوبات اليومية بفرص 
تزداد مقابل كل 50 دينارا كويتيا 

في احلساب.
وفي تهنئتها للفائزين، قالت 
رئيس مديري املصرفية الشخصية 
� مدير ع���ام اخلدمات املصرفية 
الشخصية في بنك برقان منيرة 
املخيزمي: »ان اهتمامنا الدائم بتقدمي 
اخلدمات واملنتجات النوعية قادنا 
إلى استلهام شعارنا »أنت دافعنا« 
لنطور ونطلق هذا احلساب األكثر 
تفردا في الكويت، فهو حس���اب 
يقدم س���حوبات يومية وجوائز 
يومية مجزية مقدارها 5000 دينار عدا أيام العطل 
األسبوعية والعطل الرسمية، واليوم وفي كل يوم 
هناك مفاجأة قد حتمل إليك خبر الفوز بجائزة 5000 
دينار، ويسرنا أن ندعو اجلميع لالستفادة من هذه 
الفرصة الفريدة الستثمار ودائعهم بالطريقة التي 

تعود عليهم بفرص أكبر للفوز«.
وأضافت املخيزمي: »ما مييز حساب »يومي« هو 
أنه ليس حساب ودائع ثابتة، بل وفرنا لهذا احلساب 
كل التسهيالت واملرونة التي يحتاجها العميل سواء 
من حيث عمليات اإليداع لزيادة فرص الربح، أو من 
حيث عمليات السحب التي تعطي هذا احلساب ميزة 
ادخارية ليتمتع العميل مبزايا وتسهيالت تعكس 
استراتيجيتنا الراسخة في إطالق أفضل املنتجات 

واخلدمات املصرفية التي حتمل الرضا للعمالء«.

أعلنت ش���ركة االتصاالت 
الكويتية )ڤيڤ���ا( عن تكريم 
المخترع الكويتي وعضو النادي 
العلمي صادق قاسم البالغ من 
العمر 26 عام���ا والذي حصد 
الجائ���زة األولى في البرنامج 
العلوم«،  التلفزيوني »نجوم 
حاص���ال على لق���ب المخترع 
العربي لعام 2010، وذلك عن 

اختراعه »الخيميائي«.
الش���ركة في بيان  وقالت 
صحافي ان هذا التكريم يؤكد 
حرصه���ا على دعم الش���باب 
الكويت���ي المب���دع في جميع 

المجاالت.
وكان برنامج »نجوم العلوم« 
قد أطلق بمبادرة من مؤسسة 
قطر للتربية والعلوم وتنمية 
المجتمع، وقد وصل قاسم الى 
المرحل���ة األخي���رة في حلقة 
زخرت باإلثارة والتشويق، وقد 
بلغت قيمة الجائزة األولى مبلغ 
300 ألف دوالر والتي ستمكن 
قاس���م من تطوير مش���روعه 
االبتكاري الواعد بعد أن أتيح 
له أن يعرضه أمام جمهور واسع 
العالم، وهو  في جميع أقطار 
عبارة عن جهاز لسحب ومزج 
الكيميائية، ويؤدي  العينات 
خم���س وظائف في مختبرات 
البترول في آن واحد ما يوفر 
80% من الوقت المستخدم في 

فحص العينات حاليا.
وقد أعرب الرئيس التنفيذي 

لشركة »ڤيڤا« نجيب العوضي، عن 
سعادته بهذا اإلنجاز الكبير الذي 
يعد فخرا للكويت، مشيدا بقدرة 
صادق قاسم على اإلبداع وتسخير 

اختراعه في خدمة بلده.
وقال العوضي: »ان »ڤيڤا« 

هي من الداعمين األوائل للشباب 
القادر على  الطموح  الكويتي 
تحقي���ق اإلنج���ازات، مضيفا 
»أننا كما نحن في )ڤيڤا( نقدر 

فشبابنا أيضا يقدر«.
من جهته شكر قاسم شركة 

»ڤيڤا« على هذا التكريم الذي 
سيكون بمثابة حافز له لبذل 
المزيد من الجهد إلكمال مسيرته 
اإلبداعي���ة ورفع راية الكويت 
عاليا، شاكرا اهلل الذي منحه 
الق���درة والرغبة ف���ي تقديم 

ما يس���هم في تنمي���ة الكون 
والمس���اعدة في نق���ل العالم 
العربي من خانة المستهلكين إلى 
المصنعين والمخترعين، مؤكدا 
أن الشباب العربي ال ينقصه 

سوى الدعم واالهتمام.

اعلنت شركة الصفاة تك 
القابضة )صفاتك( أن شركتني 
تابعتني لها قامتا بتوقيع عقدي 
توريد وتركيب لصالح شركة 
الكويت بقيمة اجمالية  نفط 
قدره���ا 8.6 مالي���ني دينار، 
األول هو عقد توريد وتركيب 
انظمة امنية بقيمة 6.6 ماليني 
دينار من قبل شركة مجموعة 
العاملي���ة للتكنولوجيا وهي 

شركة مملوكة بالكامل لشركة الصفاة تك القابضة، وتبلغ مدة 
العقد ثالث سنوات، والثاني عقد توريد وتركيب انظمة شبكات 
بقيمة مليوني دينار موقع من شركة الكون للكمبيوتر، وهي 
شركة مملوكة بنسبة 70% لشركة مجموعة العاملية للتكنولوجيا 

وتبلغ مدة العقد ثالث سنوات.

أعلن الشريك واملدير العام لشركة العيبان والقطامي جرانت 
ثورنتون لالستشارات االقتصادية وكالء امللكية الفكرية، طارق 
شعش���اعة عن تنظيم دورة تدريبي���ة ملوظفي وزارة التجارة 
والصناعة خالل الفترة من 19 الى 23 ديسمبر اجلاري، مشيرا 
ال���ى انها هدفت الى ش���رح وتبيان مفهوم ب���راءات االختراع، 

والتسويق التجاري لها.
 وأضاف شعش���اعة في تصريح صحاف���ي أن هذه الدورة 
التدريبية تأتي كخطوة أولى في مشروع دعم امللكية الفكرية 
وبراءات االختراع، الذي يهدف إلى نشر وتعزيز ثقافة امللكية 
الفكرية والتشجيع على االبتكار، ومتكني الباحثني الكويتيني 
في األوساط األكادميية والبحثية واألعمال التجارية من تطوير 

أفكار علمية قابلة للتصنيع والتسجيل.
 من جانبه، أكد مدير التدريب بش���ركة العيبان والقطامي 
جرانت ثورنتون فراس شهوان أن هذه الدورة التدريبية تنسجم 
مع إستراتيجية الشركة الرامية إلى تعزيز مكانة الدولة على 
صعيد خلق وتطوير البيئ���ة املعرفية، وتعزيز الفهم العلمي 
واالجتماعي والتكنولوجي واإلبداع واالكتشاف واملساهمة في 

دعم اجتاهات أكثر إشراقا وتنويرا في سياق التقدم العاملي.
 بدوره، بني الفني مبكتب براءات االختراع املصري ومحاضر 
الدورة محمد مصطفى الفاحص أن الهدف من هذا البرنامج هو 
رفع الوعي لدى الباحثني حول طرق تسجيل براءات االختراع 
في الدولة وأعداد الفاحص الفني ليكون على دراية بش���روط 
املوافقة على تسجيل براءات االختراع من عدمها ومعرفة اساليب 
الفح���ص ومعنى االبداعية والفرق بني براءة االختراع ومناذج 
املنفعة العامة، مما يس���اهم في االرتقاء باملس���توى التوعوي 
ملوظفي وزارة التجارة والصناعة وميكنهم من العمل بحرفية 
متكنهم من احلكم على براءات االختراع املقدمة اليهم من واقع 

التدريب والفهم املتقن الذي قدم إليهم خالل هذه الدورة.
 وقد قامت الش���ركة بتقدمي شهادات التقدير للمشتركني في 
الدورة بحضور كل من: املدير العام والشريك املسؤول لشركة 
العيبان والقطامي جرانت ثورنتون طارق شعش���اعة، ومدير 
إدارة العالم���ات التجارية وبراءات االخت���راع بوزارة التجارة 

والصناعة احمد فالح املطيري.

طارق شعشاعة وأحمد فالح املطيري يتوسطان املشاركني في الدورة التدريبية

جنيب العوضي وفريق عمل »ڤيڤا« يكّرمون صادق قاسم

منيرة املخيزمي


