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كرم بنك بوبيان مجموعة من 
موظفيه الذين ساهموا بأفكارهم 
وإبداعاته���م ف���ي احلملة التي 
أطلقها البنك مبناس���بة ذكرى 
مرور 50 عاما على اس���تقالل 
الكويت و20 عاما على التحرير 
وخمس س���نوات عل���ى تولي 
صاحب الس���مو األمير الشيخ 

صباح األحمد مقاليد احلكم.
وق���ال مدير عام الش���ؤون 
االدارية ف���ي البنك وليد خالد 
الياقوت في كلمة ألقاها خالل 
اللق���اء ان البن���ك ال يدخر أي 
فرصة ملس���اندة ودعم جميع 
املوظفني وحتفيزهم على االبداع 
واالبتكار في مختلف املجاالت 
التي تخرج ع���ن نطاق العمل 

الروتيني اليومي.

اكتشاف مواهبهم في مجاالت 
الشعر والقصة القصيرة والنثر 

والتصوير وغيرها.
وشارك في احلملة واملسابقة 
عدد كبير من املوظفني ساهمت 
أفكاره���م وإبداعاتهم في إثراء 
البنك في احتفاالت  مش���اركة 
الكويت باملناسبات الغالية التي 
احتفلت بها خالل شهر فبراير 

املاضي.
ادارة االتصاالت  وقد قامت 
والعالقات املؤسسية في البنك 
بجمع جميع االبداعات الفائزة 
وتنظي���م معرض خ���اص بها 
داخل املبنى الرئيسي للبنك في 
املباركية حت���ى يتمكن جميع 
املوظفني من االطالع على إبداعات 

ومشاركات زمالئهم. 

العمل املصرفي أو غيرها ومبا 
ينعكس في النهاية على خدمة 

العمالء.
واضاف ان االس���تراتيجية 
البنك  الت���ي يتبناها  اجلديدة 
خاصة بعد استحواذ بنك الكويت 
الوطني على نسبة رئيسية من 
رأسمال البنك تقوم على أساس 
البشرية  املوارد  التركيز على 
ودعمها باعتبارها اجلزء االهم 

في تنفيذ هذه االستراتيجية.
وكان البنك مواكبة الحتفاالت 
الكوي���ت في فبراي���ر املاضي 
ب���ني موظفيه  قد أطلق حملة 
لتشجيعهم على طرح االفكار 
التي ميكن ان تساهم في االحتفال 
بهذه املناسبة الى جانب إطالقه 
مس���ابقة اخرى بينهم بهدف 

وأضاف ان االقبال الكبير من 
قبل املوظفني للمشاركة في هذه 
احلملة إمنا يؤكد مدى حرصهم 
على التفاع���ل مع كل االحداث 
الكويت  التي تشهدها  احمللية 
البلد، سواء  ومدى حبهم لهذا 
كانوا مواطنني او مقيمني، مشيرا 
في هذا االطار الى ان البنك يسعى 
ال���ى تكريس مفه���وم العائلة 
الواح���دة من خالل االنش���طة 
والفعاليات التي جتمعهم خارج 

أوقات العمل.
ادارة  الياق���وت ان  وأك���د 
املوارد  التنفيذية تولي  البنك 
البش���رية دائما االهتمام الذي 
تس���تحقه ويحقق لها االجواء 
التي متنكها من العمل واالبداع 
ويطلق طاقاتها سواء في مجاالت 

إلسهامهم في حملة احتفاالت الكويت وتقديراً ألفكارهم وإبداعاتهم

»بوبيان« يكّرم مجموعة من موظفيه 

)سعود سالم( عبداهلل الزاحم في لقطة جماعية مع ضيوف االحتفال  

وليد الياقوت متوسطا املكرمني

ضياء العصفور في لقطة جماعية مع عميالت البنك  )فريال حماد(

عمالئه، واالحتفاء بعميالت 
رمياس ف���ي هذه املناس���بة 
يترجم املساعي لتفعيل دور 
التواصل االجتماعي  شبكات 
بني البنك وجمهوره الداخلي 

واخلارجي.
منى الدغيمي  ٭
 ٭

ومتطلب����ات عمالئها وتلبي 
جميع احتياجاتهم.

يذكر أن مجموعة الهندسة 
بش����ركة يوسف أحمد الغامن 
وأوالده سبق لها أن أجنزت 
العديد من املش����اريع في هذا 
الش����ركات  املجال وأنها من 
الرائ����دة في مج����ال األنظمة 
األمني����ة، أنظم����ة األبني����ة 
الذكية وأعم����ال تكنولوجيا 
املعلومات، حيث قامت وعلى 
مدار الس����نوات املاضية في 

الكويت بتلبية جميع متطلبات 
العمالء بتقدمي أفضل احللول 
واخلدمات م����ن تكنولوجيا 
املعلومات املتكاملة، واألنظمة 
األمنية، واألنظمة السمعية 
واملرئية، فض����ال عن أنظمة 

اجلهد املنخفض.

البنك احتفل بطريقته املميزة بعيد األم

حول »األنظمة األمنية ونظام مكافحة احلرائق«

العصفور: »الكويت الدولي« يستعد لطرح
املزيد من اخلدمات لعميالت البنك

»يوسف أحمد الغامن وأوالده« 
تنظم دورة مع »بوش العاملية«

احتفل بنك الكويت الدولي 
مبناسبة عيد األم في مجمع 
ليلى جاليري س���با بحضور 
نخبة م���ن موظف���ات البنك 
وعمي���الت حس���اب رمياس 
الى  للسيدات ومرافقات لهن 
جانب مجموعة من س���يدات 
املجتم���ع واإلعالميات، وذلك 
الطيبة في  العالقات  لتعزيز 
مثل هذا اليوم اخلاص جلميع 

األمهات والسيدات.
وبهذه املناس���بة توجهت 
املديرين  مس���اعدة رئي���س 
التنفيذيني في اإلدارة املصرفية 
لألف���راد ف���ي البن���ك ضياء 
العصفور الى عميالت البنك 
بالش���كر لثقتهم في خدمات 
الدولي« ووعدتهن  »الكويت 
باملزيد م���ن اخلدمات املميزة 

مستقبال.
وقالت العصفور أن حساب 
»رمي���اس« للس���يدات م���ن 
املنتجات املصرفية املبتكرة 
البنك ضمن  الت���ي يقدمه���ا 
منتجاته املتنوعة، مبينة أنه 
يعد م���ن املنتجات املصرفية 
التي صممت خصيصا لتلبي 
االحتياجات واملتطلبات املالية 

لكل سيدة.
واضاف���ت: يع���د حرص 
»الدولي« على االحتفاء بهذا 
اليوم بطريقته املميزة تأكيدا 
ألهمية الدور الكبير الذي تقوم 
به كل أم ومكانتها الغالية على 
قلوبنا جميعا، وهو ما يعكس 
التزام البنك باملشاركة الفعالة 
في مثل هذه املناسبات تكريسا 
ملسؤوليته االجتماعية جتاه 

الهندسة  أعلنت مجموعة 
بش����ركة يوسف أحمد الغامن 
وأوالده عن تنظيمها بالتعاون 
ندوة خاصة بعنوان »األنظمة 
األمني����ة ونظ����ام مكافح����ة 
احلرائق« ف����ي فندق املارينا 
يوم 7 مارس اجلاري، وذلك 

مع شركة بوش العاملية.
 وقالت املجموعة في بيان 
صحافي صادر عن الشركة انه 
حضر الندوة وفد حاشد ميثل 
مكاتب االستشارات الهندسية 
واملؤسس����ات  وال����وزارات 
احلكومية.  وقد ركزت الندوة 
على أهمية دور األنظمة األمنية 
الس����يطرة على  مثل أنظمة 
املداخل واملخ����ارج، وأنظمة 
املراقبة واحلماية باستخدام 
الكاميرات وأنظمة االستدعاء، 
وتقدمي احللول للمباني الذكية 

وأنظمة مكافحة احلرائق.
وأكدت مجموعة الهندسة 
في شركة يوسف أحمد الغامن 
وأوالده عزمها على مواصلة 
جهوده����ا في ط����رح أحدث 
املنتجات في س����بيل توفير 
خدمة متكاملة ترضي طموح 

موظفات البنك في لقطة جماعية

سناء اخلراز مع بعض املوظفات

جانب من انشطة الندوة

خالل االحتفال بتوقيع عقد الشراكة مع »ماراجنوني« العاملية إلطارات السيارات 

الزاحم: »الزاحم للصناعات« لديها 20 عامًا من اخلبرة
 في صناعة إطارات السيارات 

أقامت شركة الزاحم للصناعات 
أول أمس حفال مبناسبة توقيع 
عقد الشراكة مع شركة ماراجنوني 

العاملية إلطارات السيارات.
وف����ي كلمته خ����الل احلفل، 
رحب رئيس مجلس إدارة شركة 
الزاحم للصناعات عبداهلل الزاحم 
بالضيوف، وأثنى على احلضور 
الديبلوماس����يني واملهتمني  من 
بالصناعة س����واء م����ن اجلانب 
االيطال����ي أو العراقي، ضيوف 

احلفل. 

دور البنوك المحلية

وخ����ص بالترحيب س����فير 
جمهورية إيطاليا بالكويت السفير 
انريكو جرانارا، وامللحق التجاري 
لس����فارة جمهورية العراق في 
الكويت د.شريف التميمي، وايضا 
مدير عام شركة »ماراجنوني« 
الس����يارات  العاملي����ة الطارات 
جوزي����ف ماراجنون����ي ومدير 
املبيعات روبرتو سانتروم ومدير 

التسويق دانيللو بازوتي.
واش����اد الزاحم بالدور الذي 

في تلبيس اطارات الس����يارات 
تفوق ال� 20 عاما، حيث اكتسب 
خالله����ا املصن����ع العدي����د من 
التي مكنت  اخلبرات واملهارات 
شركة الزاحم للصناعات من أن 
حتقق معدالت منو جيدة خالل 

الفترات السابقة.
وأكد ان جميع منتجات الشركة 
تتمتع بالكف����اءة العالية، التي 
من خاللها تس����تطيع املنافسة، 
خصوصا في مج����االت اإلطار 

اجلديد.
إدارة  وقال رئي����س مجلس 
شركة الزاحم للصناعات عبداهلل 
الزاحم: »نعلم جميعا أن إعادة 
تدوي����ر اإلطارات س����ينعكس 
إيجابيا على توفير األموال إلى 
جانب املساعدة في حماية البيئة 
التي نعي����ش بها وتوفير مناخ 

نظيف«.
ووجه عميق شكره الى هيئة 
البيئ����ة ملجهوداتها في  حماية 
املساعدة على خلق مناخ نظيف 

وغير ملوث.
احمد يوسف   ٭

وبنك الوطني، معربا عن أمله في 
استمرار التعاون خالل الفترات 

املقبلة.
الى ان خبرة املصنع  ولفت 

تقوم به مجموع����ة من البنوك 
الكويتي����ة ف����ي تق����دمي الدعم 
والتسهيالت االئتمانية متمثلة 
في بنك اخلليج وبيت التمويل 

الزاحم مكرما السفير االيطالي انريكو جرانارا

مجموعة الهندسة بشركة يوسف أحمد الغامن وأوالده


