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البنك األهلي املتحد يكّرم الفائزين

في مسابقته السنوية حلفظ القرآن الكرمي

كعادته فــي كل عام، كرم 
البنك األهلي املتحد الفائزين في 
املسابقة السنوية حلفظ القرآن 
الكرمي والتي نظمها خالل شهر 
رمضــان الفضيــل فــي مقره 
الرئيسي، وتضمنت املسابقة 
أربع فئات من املتسابقني هي: 
فئتان للموظفني ذكورا وإناثا 
في ســورة )النجم أو الطور( 
باالختيــار، وفئة األطفال من 
أبناء املوظفــني وفئة األطفال 
عموما وذلك للمرحلة العمرية 
مــا بــني 5 و١4 عاما، حيث مت 
اختبارهم في سورتي املرسالت 

أو املزمل باالختيار.
حيث فاز من املوظفني )فئة 
الذكور(، كل من عبداهلل سفيان 
أبو غالي وحصل على املركز 
األول، أمــا املركز الثاني فكان 
من نصيب عبدالقادر سلطان، 
وجاء عيســى عبداهلل احلمر 

املركز اخلامس.
أما في فئة األطفال البنني 
من خــارج البنك، فقد حصل 
الطفل جاسر هاني جمال على 
املركــز األول، وحصل الطفل 
محمد عوض فؤاد على املركز 
الثانــي، بينما حصــل الطفل 
فيصــل أنــور الياقــوت على 
املركز الثالث، وحصل الطفل 
عبدالرحمن زكريا الفيلكاوي 
علــى املركز الرابــع، وحصل 
الطفــل عامر عبــداهلل بدران 

على املركز اخلامس.
وعن فئة األطفال البنات من 
خارج البنك، حصلت الطفلة 
ليان غسان عبدالرحمن على 
املركز األول، وحصلت الطفلة 
تغريد اكرم السيد على املركز 
الطفلــة  الثانــي، وحصلــت 
مرمي أحمــد عنتر على املركز 
الثالث، وحصلت الطفلة علياء 

باملركــز الثالــث، وفــاز نبيل 
عبدالغفور باملركز الرابع، ونور 
الدين أحمد باملركز اخلامس.

وفازت من املوظفني )فئة 
اإلناث( ضحى عدنان ساملني 
باملركز األول، كما فازت إميان 
محمود عمراني باملركز الثاني، 
وفازت مداهل البالول باملركز 
الثالث، عائشة الهندي باملركز 
الرابع، كما فازت فاطمة أحمد 

آدم باملركز اخلامس.
وقد حصلت الطفلة مرمي 
عادل عباس على املركز األول 
فــي )فئة ابناء املوظفني(، في 
حني حصل الطفل هادي محسن 
هيــكل علــى املركــز الثاني، 
وحصلت الطفلة فريدة أحمد 
رشــوان على املركــز الثالث، 
وحصلت الطفلة تسنيم محمد 
عادل على املركز الرابع، وحصل 
الطفل باسل محسن هيكل على 

مكرم علي على املركز الرابع، 
وحصلت الطفلة هاجر سعود 
الدوسري على املركز اخلامس.
ومت تكــرمي الفائزيــن في 
مبنى البنك الرئيسي بحضور 
كل من نقيب أمــني مدير عام 
املوارد البشرية بالبنك ومرمي 
املضف رئيس شؤون املوظفني 
بالبنك وعبداهلل الشعيب املدير 
في إدارة الرقابة الشرعية في 

البنك.
وأعرب البنك عن أمله »في 
أن تســهم هذه املســابقة في 
تشجيع كافة شرائح املجتمع 
على حفظ وفهم معاني القرآن 
الكــرمي وتطبيــق مبادئه في 
القيم  العملية، ونشر  احلياة 
الدينيــة الصحيحــة، مؤكدا 
حرصه على مثل هذه النشاطات 
الهادفة والتي تأتي انسجاما مع 

رسالة البنك االجتماعية«.

لقطة تذكارية مع الفائزين مبسابقة حفظ القرآن الكرمي

DS Action Diver الكرونوغراف
ساعة أوتوماتيكية فريدة تتحمل أقسى الظروف

يضع عالم الرياضات البحرية حتديات خاصة أمام مصنعي الساعات. 
عــدد قليل فقط من الســاعات هو ما يســتحق عن جدارة لقب 
»ســاعة غوص«. يلبي الطراز األحدث من الكرونوغراف الشهير 
DS Action Diver، كالطرازات السابقة، جميع متطلبات املواصفة 
ISO 6425 بحذافيرها، ويتميز هــذا الطراز بقدرته على مقاومة 
املــاء لعمق يصل إلى 300 م، ويعزز التصميم الرياضي الصميم 
مكانة الســاعة بني األسماء العظيمة في مجال الساعات البحرية، 
فهذه الســاعة تعد وريثة للطراز CERTINA DS-3 الشهير، الذي 

وقع عليه اختيار البحرية األسترالية عام 1970. ال تعترف 
 DS الشــخصية الديناميكية للكرنوغراف اجلديد

Action Diver بأنصاف احللول: فهي ســاعة 
رياضية حتى النخاع، سواء على البر أو 

 ISO حتت سطح املاء، تفرض املواصفة
6425 أشد املتطلبات صرامة على كل 
ساعة من الســاعات املرشحة، مثل 
املتطلبات املتعلقة بإمكانية الضبط 
املسبق ملدة زمنية معينة، والوضوح 
الشديد للساعة في األماكن املظلمة، 
الفائقة  املتناهية واملقاومة  والدقة 
الكرونوغراف  للصدمات. ويلبي 
اجلديد CERTINA هذه املواصفات، 

وغيرها الكثير من املتطلبات اإلضافية 
الصارمة. ويتميز الكرونوغراف اجلديد 

DS Action Diver بجسم كبير قطره 45.7 
مم لزيادة الوضوح حتت املاء ألقصى درجة 

ممكنة. كما أن اإلطــار الدوار أحادي االجتاه 
املثبت بســت دعامات ملولبة واقية مصنوع من 

األلومنيوم املطلي أنوديا باللون األزرق، ويســتخدم في 
ضبط وقت الغوص. وتعتبر أسنانه املثلثة الكبيرة، التي تضمن 
ســهولة التعامل مع اإلطار حتى مع ارتــداء القفازات حتت املاء، 
إحدى الثيمات التصميمية املستلهمة من الطراز السالف الشهير 
DS-3 في الســبعينات. ففي ذلك الوقت، اشتركت CERTINA في 
عــدد من البعثات العلمية البحرية الكبرى، وهو ما أضاف الكثير 

إلى سمعتها العظيمة في الدقة واملتانة.
وميــزج CERTINA DS Action Diver بشــكل جمالي بني الكفاءة 
الوظيفية واألناقة التصميمية، فداخل الســاعة حتفظ آلية احلركة 
األوتوماتيكية C01.211 الوقت بدقة، وتتعزز موثوقية الساعة بفضل 
األزرار االنضغاطية امللولبة وتاج الضبط وظهر الساعة املثبت ببراغي، 
وهي األجزاء التي مت تشطيب كل منها على حدة. تفاصيل األزرار 
االنضغاطية مطلية باللون األسود بتقنية PVD، بينما يعمل احلرفان 
األوليان »DS« املنقوشان على طرف تاج الضبط كشاهد على جدارة 
هذه املاركة، بفضل مبدأ DS املعروف )احلماية املزدوجة(. 
ويحتوي ظهر الســاعة على شعار درع السلحفاة 
التاريخي، وهو الرمز املعتمد للماركة، ويتوفر 
الكرونوغراف هذا بسوار من االستانلس 
ســتيل املصقول واملمشط، مع تطويلة 
للغوص قابلة للضبط، كما يتوفر طراز 
بديل بسوار مطاطي أو ستانلس ستيل، 
وإطار أسود وميناء أسود بتطعيمات 
حمراء أو خضــراء. منذ عام 1888، 
سنة تأسيس شركة األخوان كورث، 
التزال اجلدارة باالعتماد والدقة وروح 
االبتكار حتدد فلسفة التصنيع لهذه 
الشركة، وفي 1959 طورت سيرتينا 
نظام دي إس )نظام األمان املضاعف( 
الشــهير لتأمني الصالبة، ثم املقاومة 
النادرة ملوديالتها ضد تسرب املاء. ومنذ 
بالرياضة  التزمت شركة سيرتينا  بداياتها 
عموما وبسباق الدراجات البخارية خصوصا، 
حيث اقترن اسمها بقائمة طويلة من مشاهير وعظماء 
الرياضة مثل مثل مايك دوهان، ســيتي غيبرناو، توماس 
لوثي، روبرت كوبيكا، وظلت ملدة أكثر من 10 سنوات شريكا رسميا 
لفريق ســاوبر للفورموال 1. بداية من عام 2013، أصبحت العالمة 
 FIA التجارية راعي التوقيتات الرســمي في بطولة الرالي الدولية
 Citroën Total Abu ومنذ عام 2015، شــريكا لفريق الرالي ،WRC
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ضمن برنامج »افعل الخير في شهر الخير«

»الوطني« يوزع وجبات اإلفطار في جليب الشيوخ

قام بنك الكويت الوطني 
بتوزيع وجبات اإلفطار في 
منطقة جليب الشيوخ في 
إطار حملــة موائد الوطني 
اخليرية إلفطار الصائمني 
والتي تندرج ضمن برنامج 
البنك الوطني لشهر رمضان 
املبارك »افعل اخلير في شهر 

اخلير«.
وجابت قوافل ســيارات 
االفطار العديد من االحياء 
الداخلية في املنطقة حيث 
قــام عشــرات املتطوعــني 
مــن موظفي البنك بتوزيع 
علــى  االفطــار  وجبــات 

الصائمني.

العالقات  وقال مسؤول 
العامــة فــي بنــك الكويت 
الوطني طــالل التركي: إن 
بنك الكويت الوطني ملتزم 
برسالته االجتماعية خالل 
شــهر رمضــان. ويركــز 
البنــك فــي حملــة موائــد 
علــى  الصائمــني  إفطــار 
توزيع وجبات اإلفطار في 
البعيــدة أو ذات  املناطــق 
الكثافة العمالية إلى جانب 
املؤسســات واملستشفيات 
العامة  واملطــار واملرافــق 
وغيرها، إضافة إلى زيارة 
التزامــا  املســاجد وذلــك 
باملسؤولية االجتماعية لبنك 

الكويت الوطنــي، وتأكيدا 
على نهجه الثابت في خدمة 

املجتمع.
وأضــاف التركــي: وفي 
إطار هــذه احلملــة أيضا، 
يواصــل البنــك اســتقبال 
الصائمــني في خيمة افطار 
الصائمــني مقابــل ســوق 
شرق. حيث يتواجد فريق 
مــن املتطوعني الســتقبال 
الصائمني وتوزيع ووجبات 
االفطار عليهــم وتأمني كل 

خدماتهم.
يذكــر أن بنــك الكويت 
الوطنــي دأب علــى تقدمي 
برنامــج »افعــل اخلير في 

شــهر اخلير« منذ أكثر من 
٢٠ عامــا، ويتضمن العديد 
الفعاليات واملساهمات  من 
وأعمال الرعاية االجتماعية 
واألنشطة التطوعية. ويأتي 
البرنامج فــي إطار حرص 
البنك الوطني على التواصل 
مــع مختلــف املؤسســات 
االجتماعية وفئات املجتمع 
كافة محافظــا على موقعه 
مؤسســات  مقدمــة  فــي 
القطاع اخلاص احمللي التي 
كرســت مبادئ املسؤولية 
االجتماعية وترجمتها من 
خالل برامج ومبادرات تأخذ 

بعدا اجتماعيا حقيقيا.

من موائد »الوطني« إلفطار الصائمني في جليب الشيوخطالل التركي

»سنيار« تقيم إفطارها السنوي وحتتفي بفريق عملها

مباركة للشعب الكويتي 
بشهر رمضان الفضيل، أعاده 
اهلل علــى اجلميــع بالبركة 
واخليــر، أقامــت مجموعــة 
ســنيار اإلعالميــة إفطارها 
الســنوي ملوظفي الشــركة 
وذلــك احتفــاال باإلجنازات 
والنجاحــات التــي يواصل 

فريق العمــل حتقيقها عاما 
بعد عام، والتي تعكس بيئة 
العمل احملفزة واملشجعة التي 
خلقتها املجموعة وتوسعها 
املواهــب  املســتمر بفضــل 

الشابة التي توظفها.
قــال  املناســبة،  وبهــذه 
الرئيس التنفيذي للمجموعة 

عبداهلل الروضان: »لقد منت 
مجموعة ســنيار من شركة 
صغيــرة متخصصــة فــي 
مجال الدعاية إلى مجموعة 
تضم حتت مظلتها التواصل 
املرئي واإلنتاج وإدارة مواقع 
التواصل االجتماعي وتنظيم 
األحداث الرياضية. وطبعا، ال 

يسعنا إال أن نشكر كل عضو 
من فريــق هــذه املجموعة، 
وكل شخص يدعم مجموعة 
سنيار الكويتية في حتقيق 
الكويــت  أهدافهــا بخدمــة 
واملنطقة بفضل كوادر محلية 

وشبابية«.
وتأسست مجموعة سنيار 
اإلعالميــة في عام ٢٠٠٧ في 
الكويت، وتضم حتت مظلتها 
كال من شركة سنيار للدعاية 
واإلعالن، وشــركة ســنيار 
إلدارة االبتكار، وشركة سنيار 
لإلنتــاج، وشــركة ســنيار 
للرياضة، وتتمتع املجموعة 
بســجل حافل من اخلبرات 
واإلجنازات التي تتراوح من 
اإلعالنات املرئية واحلفالت 
الوطنية وكذلك دورة املرحوم 
الروضان  عبداهلل مشــاري 
الرمضانية لكرة قدم الصاالت 
التي جتمع آالف املشــجعني 
من املواطنــني واملقيمني في 
إحدى الــدورات األكثر قدما 

في البالد.

تحت شعار »كم جميل هو اإلنسان« واستقطبت جماهير حاشدة

»وربة« يختتم فعاليات رمضان في مجمع 360
حققت فعالية بنك وربة االجتماعية 
التي أطلقها مبناســبة الشــهر الفضيل 
حتــت »شــعار كم جميل هو اإلنســان« 
فــي مجمــع 36٠ وعلى مــدى 3 أيام من 
٩ الــى ١١ يونيو، إقبــاال منقطع النظير 
مــن قبل العمالء وزوار املجمع، ففي كل 
أمسية خالل األيام الثالثة، استضاف بنك 
وربة في ركنه اخلاص مؤثرين كويتيني 
ممن حتدوا الصعاب وواجهوا التحديات 
فأجنــزوا وحققوا النجاحات ســواء في 
االختراعات أو في مد يد العون إلى الناس 
احملتاجة إلى الدعم في الكويت والعالم 
العربي. فكل من شيخة املاجد، مخترعة 
القلم للمكفوفني، ومعالي العسعوسي، 
ســفيرة اخليــر احلاصلة علــى جائزة 
صنــاع األمل وكل من د.هشــام بو رزق 
ود.عبداحملسن الكندري من فريق األمل 
الطبي، شــاركوا جتاربهم مع احلضور 
في أجواء تفاعلية وبثوا األمل والطموح 
واإللهام في أوساطهم لكي يثبتوا أن جمال 
اإلنسان يكمن فيما أعطاه إياه اهلل سبحانه 
وتعالى، من عزمية ومقدرة على الكفاح 
ليصل إلى أهدافه، وتوجهت فعالية بنك 
وربة إلى فئة الشــباب لتعزيز الطموح 
لديهم وإمدادهم بالدعم والتشجيع الكافي 
الستغالل طاقتهم وإمكاناتهم للمضي قدما 
في حتقيق أحالمهم وتطلعاتهم ومنحهم 
اإللهام من خالل رواية قصصهم امللهمة.

وصباحا منح »وربة« ركنه في املجمع 
إلى املؤسســات اخليرية غير الربحية 
والشباب من املبادرين، ففي اليوم األول 
فريق عمل من مشروع »دينارين«: وهو 
مشروع شبابي تعليمي يشجع الشباب 
على العمل اإلنساني بطرق إبداعية ومحو 
األمية في املناطق األقل حظا في العالم، 
وفريق »ميينك تعينك« التطوعي وهو 
فريق يعنى مبســاعدة األسر املتعففة 

حتثهم على تطويــر مهاراتهم العقلية 
واالبتكارية، عبر سلسلة من املسابقات 
التفاعلية تعتمد فــي حلها على الذكاء 
والربط بني عناصر مختلفة حلل األلغاز 
املعروضة على الشاشة.  إن بنك وربة 
يتوجه بالشكر إلى عمالئه عموم املجتمع 
الكويتي ملالقاته في مجمع 36٠، واالطالع 
على جتــارب ناجحة وملهمــة أحدثت 
تغييرا مجتمعيا إيجابيا، وأنه على ثقة 
من أنها قد شكلت محورا أساسيا في بث 

األمل واإللهام بني أوساطهم.

داخل الكويت تأســس عــام ٢٠١٢ تابع 
للهيئة اخليرية اإلســالمية العاملية في 
اليوم الثاني. واحلملة الوطنية للتوعية 
بالســرطان )كان( التــي انطلقت حتت 
رعاية كرمية من صاحب السمو األمير، 
وتســعى ملكافحة مرض السرطان عن 
طريق نشر التوعية عن أنواعه املختلفة، 
واحلث على الكشف املبكر عنه ما يؤدي 
لرفع نسب الشفاء منه. وكان للصغار 
حصتهم أيضا في ركن بنك وربة، حيث 
خصصــت لهم زاوية خاصــة تفاعلية 

بزراعة 300 شجرة في الصين للمحافظة على البيئة

ً »إيكويت« تواصل مبادرات التنمية املستدامة عامليا
واصلــت شــركة ايكويت 
اجلهــة  للبتروكيماويــات، 
العامليــة الرائــدة فــي إنتاج 
البتروكيماويــات، مبادراتها 
للتنمية املستدامة عامليا، حيث 
قامت بزرع أشجار في الصني 
وذلك ضمن جهودها للمحافظة 
واملســاهمة  البيئــة  علــى 
اإليجابيــة فــي املجتمــع من 
خالل الشراكة مع أحد عمالء 
الشركة الرئيسيني في الصني. 
ونيابة عن سفير الكويت لدى 
جمهوريــة الصني الشــعبية 
ســميح جوهر حيات، حضر 
الفعالية نائب رئيس البعثة 
املستشــار عــادل الصلحات، 
وبهدف دعم جودة الهواء في 
البيئة، تضمنت املبادرة زراعة 
3٠٠ شــجرة صنوبــر، حيث 
قامت شــركة ايكويت بزراعة 
١5٠ شــجرة وتولــت شــركة 
تشــجيانغ ووندر لالستيراد 
والتصدير احملــدودة، إحدى 
عمــالء شــركة ايكويــت فــي 

الصني، زراعة كمية مماثلة.
وقــال الرئيــس التنفيذي 
محمــد  ايكويــت  لشــركة 
حســني: »بصفتهــا جهة ذات 
مساهمة واضحة في صناعة 
البتروكيماويات على املستوى 

العاملي، تستمر شركة ايكويت 
في جهودها الساعية إلى ضمان 
أعلى درجات اجلودة والكفاءة 
العالية والتنمية املســتدامة 
والنمو للشركة نفسها، وكذلك 
العمالء ومختلف اجلهات ذات 

العالقة الذين ميثلون )شركاء 
في النجاح(. ومتثل مشاركتنا 
فــي زراعة األشــجار بالصني 
جزءا من استراتيجيتنا للتنمية 
املستدامة ضمن إطار متوازن 
يتضمن املجتمــع واالقتصاد 

والبيئة، مبا فــي ذلك حماية 
عاملنــا واحملافظــة عليه عبر 
جميع السبل املتاحة. ونيابة 
عــن شــركة ايكويــت، أتقدم 
بجزيل الشــكر والتقدير إلى 
سعادة السفير حيات وجميع 
العاملني في السفارة على دعمهم 
الالمحدود«. مــن جانبه، قال 
رئيس شركة ايكويت للتسويق 
أحمد الصالح: »حترص شركة 
ايكويــت دائما علــى تطبيق 
مبادئهــا املؤسســاتية مــن 
خالل مبادرات اســتراتيجية 
تؤكد التزامها بتقدمي خدمات 
متميزة ومنتجات ذات جودة 
عالية وتقدمي كل ما هو فريد 
فــي خدمــة العمــالء. ولدينا 
اليوم شــراكات استراتيجية 
متجذرة في هذه املنطقة، حيث 
أصبح اســم شــركة ايكويت 
مرتبطا باملنتجات واخلدمات 
العاملية، وبالتالي فإننا نشعر 
بالفخر واالعتزاز للقيام بهذه 
املبادرة البيئية مع أحد عمالئنا 
الرئيســيني فــي الصــني وأن 
نشــارك النجاح مــع املجتمع 
ككل مــن خــالل احلفاظ على 
البيئة وعناصرها مبا يعكس 
استراتيجية ايكويت للتنمية 

املستدامة«.


