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»إيكويت« ووزارة الصحة توقعانلتطوير وإنشاء ومراقبة نظام جودة الخدمة للبنك

بروتوكول تعاون في الشؤون الطبية »األهلي« يحصل على شهادة اجلودة العاملية اآليزو

.. ويعلن الفائزين في السحب الستني
حلملة »ضاعف راتبك«

أعلنــت شــركة ايكويــت 
للبتروكيماويات عن تعزيز 
شــراكتها مع وزارة الصحة 
بالكويــت، وذلك عبر توقيع 
بروتوكول تعاون في الشؤون 

الطبية.
وفــي هذا الســياق، قالت 
الوكيلة املســاعدة لشــؤون 
الصحــة العامــة فــي وزارة 
الصحــة د.ماجــدة القطــان: 
»تســتثمر الــوزارة جميــع 
اجلهــود خلدمــة املجتمــع 
الكويتــي. ويأتــي توقيــع 
التعــاون مــع  بروتوكــول 
مؤسسة صناعية مثل شركة 
ايكويت ضمن هذه املساعي 
الرامية إلــى خدمة املجتمع، 
حيث نحرص على بناء ودعم 
بيئــة عمــل آمنــة وصحية. 
ونسعى في الوزارة إلى تشييد 
املزيد من الشراكات املماثلة 
لتلك التي قمنا بتأسيسها مع 
شركة ايكويت في سبيل تقدمي 
رعاية طبية مبستوى عاملي 

للمجتمع ككل«.
مــن ناحيته، قــال مدير 
اخلدمات والعالقات احلكومية 
في شــركة ايكويت يعقوب 
الكنــدري: »تعكس  عبداهلل 
هذه الشــراكة أحــد أهدافنا 
االســتراتيجية التي تسعى 
إلى حتقيق التقدم والتنمية 

جــودة  إدارة  حصلــت 
اخلدمــة فــي البنــك األهلي 
الكويتي على شهادة اآليزو 
٢٠١5-9٠٠١ لتطوير وإنشاء 
ومراقبة نظام جودة اخلدمة 
للبنــك، ويعد اآليــزو نظام 
يســتخدم  عامليــا  تقييــم 
لتصنييف املعايير املعمول 
بها والتي تتطلب أداء خدمة 
مهنية وجــودة ذات نوعية 

عالية. 
قــال  املناســبة،  وبهــذه 
ســتيوارت لوكي مدير عام 
إدارة اخلدمــات املصرفيــة 
لألفــراد فــي البنــك األهلي 
الكويتي: إن تطبيق املعايير 
العاملية لنظام اآليزو في البنك 
األهلي له أهمية كبيرة حيث 
ينعكس إيجابيا على خدماتنا 
املقدمة للعمالء وإن احلصول 
على تلك الشهادة يؤكد متيز 
البنك في نظام إدارة اجلودة 
الذي يؤدي بدوره إلى املزيد 
من التطور وارتقاء األعمال 

لديها. 
وقد حصل البنك األهلي 
الكويتــي علــى العديــد من 

أجــرى البنــك األهلــي 
الســحب الستني  الكويتي 
حلملــة »ضاعــف راتبك« 
وقد متت عمــــلية السحب 
في الفرع الرئيســي للبنك 
بحضــور منــدوب وزارة 
الذي  التجــارة والصناعة 
اســمي  عـــــن  أعلــــــن 

الـــفائزين، وهما:
فيصــل علي حســـــني 

اإليجابيــة بالتعــاون مــع 
مختلف املؤسسات وشرائح 
وجــه  وعلــى  املجتمــع، 
اخلصــوص وزارة الصحة، 
إذ تعد الصحة من بني الركائز 
الرئيســية في استراتيجية 
ايكويت للتنمية املستدامة. 
وبالنيابة عن جميع العاملني 
في شــركة ايكويت، أتوجه 
بخالــص الشــكر والتقديــر 
لــوزارة الصحــة وباألخص 
إلى ســعادة وكيــل الوزارة 
د. محمد اخلشتي ود.ماجدة 
القطان علــى دورهما الرائد 
والفعال وجهودهما اإليجابية 

اجلوائــز علــى مــدار العام 
منها »أفضــل بنك« من قبل 
أربيان بيزنس، وأفضل »بنك 
للتجزئــة« من قبل آســيان 

جراغ، بروكا اوكسانا.
العــرض  ويتضمــن 
الترويجي سحبا أسبوعيا 
يشــمل فائزيــن اثنني في 
كل ســحب واحلملة حتى 

٢٧ يونيو ٢٠١٧.
ويحصل العمالء اجلدد 
فور حتويــل رواتبهم إلى 
البنك األهلي الكويتي على 
هديــة بقيمــة ١٠٠ دينــار 

لتقدمي أفضل اخلدمات الطبية 
للكويت«.

وعلى مدار األعوام، قامت 
وزارة الصحة وشركة ايكويت 
بالتعاون في إطالق العديد من 
احلمالت الصحية والتوعوية 
التي تضمنت حملة الفحص 
الذاتي لسرطان الثدي )خلي 
ومبــادرة  عمــرك وردي(، 
ايكويــت لصحــة املجتمــع 
ايكويت  )خفــف(، وحملــة 
للتوعيــة بأمــراض ضغــط 
الدم )خلك طبيعي(، وحملة 
ايكويت للتوعيــة بأمراض 

السكري )خلك طبيعي ٢(.

بانكر و»أفضل بنك جتاري« 
من قبل بانكر ميدل إيست، 
و»البنك األكثر ابتكارا« من 
قبل يوروموني في عام ٢٠١6.

إلــى  تضــاف حلســابهم، 
جانب الدخول في سحوبات 
أســبوعية للحصول على 
فرصــة ملضاعفة رواتبهم، 
أما العمالء احلاليون الذين 
يقومون بتحويل رواتبهم 
إلى البنــك األهلي، فلديهم 
الفرصة أيضا لدخول سحب 
منفصــل والفــوز بضعف 

الراتب.

د.ماجدة القطان ويعقوب الكندري عقب توقيع بروتوكول التعاون 

ستيوارت لوكي وعلي املوسى مع شهادة اآليزو 

من خالل إصدار نشرتها التوعوية الثانية لعام 2017

»األولى تكافل« تنشر ثقافة التأمني في السوق الكويتي
أطلقــت الشــركة األولى 
التكافلــي اصدارها  للتأمني 
السادس من نشرتها الدورية 
املختصــة بشــؤون التأمني 
لتستكمل بذلك خطتها بنشر 
ثقافــة التأمني في الســوق 
الكويتــي من خالل نشــرة 
تأمينية مبسطة تستعرض 
اهم املفاهيم التأمينية وتصل 
الــى كافة طبقــات املجتمع 
بصورة سلســلة من خالل 
تعريفهم بأهم األسس العامة 
للتأمني وأهم املصطلحات في 

مجال التأمني.
وبهــذه املناســبة، قــال 
الرئيس التنفيذي للشــركة 
حســني العتــال: اســتكماال 
خلطة الشركة األولى للتأمني 
التكافلــي »األولــى تكافل« 
بنشــر الوعي التأميني بني 
أفراد املجتمع وتعزيزا لدور 
شــركات التأمــني الكويتية 

بالنهوض بثقافة التأمني في 
سوق التأمني الكويتي نتقدم 
باإلصدار السادس من النشرة 
التأمينيــة التوعوية والتي 
تصدرها الشركة منذ بداية 
عام ٢٠١6 لنستكمل بذلك عددا 
من املواضيع التأمينية الهامة 
الي مت طرحها خالل النشرات 

السابقة.
وأضاف جــاءت مبادرة 
»اولــى تكافل« بإعادة طرح 
النشــرة التوعوية ملا القته 
من قبول في السوق الكويتي 
خــالل عــام ٢٠١6، مؤكدا ان 
الكويتي يفتقر الى  السوق 
توفر مرجع مبسط ملعلومات 
ومفاهيــم التأمــني التي من 
شأنها ان تلمس احتياجات 
االفــراد يوميــا خاصــة ان 
التأمني بكافة مفاهيمه اصبح 
جــزءا ال يتجزأ مــن احلياة 
العملية لألفراد فيما يخص 

تأمينــات الصحــة واحلياة 
وغيرها، اضافة الى أهميته 
للشــركات ايضــا حلمايــة 
اســتثماراتها والتقليل من 
الناجتــة  حــدة خســائرها 
عــن العديــد مــن العوامل، 
حيــث يعمــل التأمني كدرع 
وقاية ملالك ومساهمي هذه 

الشركات.
واختتــم العتال بتأكيده 
تكافــل  االولــى  ان  علــى 
ستستمر في تطوير نهجها 
بنشــر الوعي التأميني في 
الكويتــي بكافــة  الســوق 
الســبل املمكنة انطالقا من 
مسؤوليتها كإحدى الشركات 
العاملة في السوق للوصول 
الــى مجتمع مثقف تأمينيا، 
مطالبا كافة شركات التأمني 
بالتكاتف لتحقيق أفضل وعي 
تأميني ملنافسة كافة األسواق 

العربية والعاملية.

حسني العتال

بدعم من مؤسسة التقدم العلمي وبالتعاون مع »سياتل الدولي«

»بوخمسني القابضة« نظمت 
دورة عن »التفكير اإلبداعي«

نظمت مجموعة بوخمسني 
القابضــة دورة عن التفكير 
 )creative thinking( اإلبداعي
ملوظفــي املجموعة لتطوير 
وتنمية قدراتهم على اإلبداع 
وحتقيق األهداف واملهارات 
احلياتية والقيادية وسرعة 
إيجاد استراتيجيات إبداعية 
في حــل املشــكالت ســواء 
على املستوى الشخصي أو 

العملي.
وجــاءت هذه البادرة من 
منطلق حرص إدارة املوارد 
مجموعــة  فــي  البشــرية 
بوخمســني القابضــة علــى 
تنميــة املســتوى اإلداري 
والفكري ملوظفيها، بالتعاون 
مع معهد »ســياتل الدولي« 
لتحقيق مجموعة من األهداف 
الرئيسة في مقدمتها تكوين 
رؤية حللول مثالية في وضع 
استراتيجية حلل املشكالت 
بطرق إبداعية عبر االبتكار 
القــرارات  اإلداري واتخــاذ 
الرشــيدة عبر احللول غير 
تقليديــة التــي تعتمد على 
اجلرأة والقدرة على املخاطرة 

بعيدا عن التفكير النمطي.
النجــم  وقــال عبــداهلل 
كبير مستشــاري مجموعة 
بوخمسني للموارد البشرية 
اإلدارية وشؤون  والشؤون 
الشــركات  ادارات  مجالــس 
التابعــة ان املجموعة تعمل 
على قدم وساق لتطوير أداء 
املوظفني ولها دور فعال وكبير 
في تطوير مهاراتهم وقدراتهم 
الفعلية في استخدام املفاهيم 
واألساليب في مواقف معينة 
سواء كانت هذه املهارات فنية 
أو فكرية أو سلوكية أو كل 

ذلك.
الــى ان  النجــم  وأشــار 
املوظــف هــو األســاس في 
عملية اإلنتــاج فهو يحتاج 

إلى جتديــد وتطوير، وهذا 
يأتــي عــن طريــق تزويده 
باألساليب احلديثة واملتطورة 
التي تعمل على زيادة األداء 

وصقل املهارات.
النجــم على دعم  وأثنى 
مؤسســة الكويــت للتقــدم 
الرائــد واملســتمر  العلمــي 
لتطوير القطــاع األهلي في 
الكويت، كما أثنى على إدارة 
معهــد ســياتل الدولي التي 

اشرفت على البرنامج.
من جانبه، أوضح احمد 
الصــدر كبيــر مستشــاري 
مجموعة بوخمسني القابضة 
للشؤون املالية ان املجموعة 
تسعى بصفة عامة إلى حتقيق 
أهدافها ونشاطاتها عن طريق 
األداء الصحيح وأن هذا األداء 
ال يأتي إال عن طريق التدريب 
إذا كان مبنيا على أساس من 
السليم والتنفيذ  التخطيط 

املنظم واملتابعة املستمرة.
وزاد الصدر ان مجموعة 
بوخمسني القابضة تؤمن بأن 

مهارات فريق العمل وكفاءة 
كــوادره العامل الفيصل في 
التفرقة بني املجموعة وغيرها 
من الشــركات األخرى، ولذا 
حتــرص املجموعــة علــى 
تشــجيع ثقافة تقــوم على 
شــغف املعرفــة والتدريب 
املتواصــل وكذلــك التنمية 
املســتمرة ملهــارات وقدرات 
فريق العمل من أجل تزويد 
فريق العمل باملعرفة واألدوات 
الالزمــة ألداء املســؤوليات 

واملهام املنوط بها بكفاءة.
وقد شهد ختام البرنامج 
التدريبي تكرمي املشــاركني 
عــادل  مــن  كل  بحضــور 
حســونة كبيــر املديريــن 
لتقنية املعلومات في مجموعة 
بوخمسني القابضة ود.جمال 
بن عيد رئيس مجلس ادارة 
معهد سياتل الدولي للتدريب 
العجمــي  األهلــي ونــواف 
مدير التدريب في املجموعة 
ود.خالد الفضل ومدير معهد 
سياتل الدولي عماد الطويل.

جانب من البرنامج التدريبي

سحوبات أسبوعية 
للعمالء للحصول 

على فرصة ملضاعفة 
رواتبهم

العتال: السوق يفتقر 
إلى مرجع مبسط 

ملعلومات ومفاهيم 
التأمني

املجموعة 
تسعى إلى تنمية 
املستوى اإلداري 

والفكري ملوظفيها 
وتنمية قدراتهم 

على اإلبداع

القطان: نحرص على 
بناء ودعم بيئة عمل 

آمنة وصحية

الكندري: الشراكة 
تعكس إستراتيجية 

»إيكويت« بالتعاون مع 
مختلف املؤسسات

في عرض مذهل لقدراتها

 GTI Clubsport غولف
تتحدى »الشاهني« على لقب أيقونة الصحراء

فــي ســباق فريــد مــن 
 GTI نوعه تنافســت غولف
Clubsport مع طائر الشاهني 
القادر على التحليق بسرعات 
تصل إلى 3٢٠ كم/ساعة لنيل 

لقب أيقونة الصحراء.
واستعرض اللقاء املثير 
فــي »املطــاردة«، القــدرات 
القويــة لــكل من الشــاهني 
واملركبــة األيقونيــة وهما 
الرملية  الكثبــان  يقطعــان 
ريــاح  بفعــل  املنحوتــة 

الصحراء.
وبتســارع من ٠ إلى ١٠٠ 
كلم/ســاعة في غضون 6.3 
ثوان فقط، يولد احملرك ذو 
الشاحن التوربيني وتقنية 
احلقن املباشر ٢65 حصانا، 
وميكــن بســهولة متييــز 
هديــره اخلــاص مبركبات 
Golf، وبفضــل نظــام الدفع 
األمامي والتحكم الديناميكي 
بالتعليق متكنت املركبة من 
االنسياب بسالسة وسرعة 

الطــرق  علــى منعطفــات 
الصحراوية القاحلة.

 Clubsport ومتكنت سيارة
مــن التفوق على الشــاهني 
املثالــي  الضبــط  بفضــل 
الهوائيــة،  لديناميكيتهــا 
العاليــة،  الثبــات  وقــوة 
وقــدرات التوجيه املتقدمة، 
كما منحتها وظيفة الضغط 
املعزز )boost( دفعة إضافية 
جتــاوزت الـــ ٢9٠ حصانا 

لفترة قصيرة.

سيارة GTI األعلى 
أداء في املنطقة 

جتمع بني 40 عامًا 
من التطوير مع متعة 

القيادة املطلقة


