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قتيبة يوسف الغامن

ضمن مشروع »دار الطفولة« حتت إشراف وزارة الشؤون

»صناعات الغامن« 
تتكفل بترميم 6 بيوت لأليتام

في بيئة مشابهة للتي ينعم 
به���ا األطفال في منازلهم مع 

والديهم وأشقائهم«.
الغ����امن »لدينا  وأضاف 
التزام في صناعات الغامن نحو 
العمل اإلنساني بشكل عام، 
ونحو مد يد العون للجهات 
احملتاجة، خصوصا في بلدنا 
الكويت، بلد اإلنسانية التي 
لم تبخل على أحد أبدا. ولهذا 
الطفولة  نولي مشروع دار 
اهتماما كبيرا وال يدخر فريقنا 
جهدا في سبيل مساعدة مبرة 
خير الكويت على إمتام هذه 
املرحلة منه، كما يسعدنا أن 
نكون جزءا من هذه املبادرة 
العام  القطاعني  التي جتمع 
واخلاص في مشروع إنساني 
وطني مثل دار الطفولة، فدور 
القطاع اخلاص أصيل وقدمي 
القطاع احلكومي  في خدمة 

في الكويت«.
 دار الطفول����ة هي اجلهة 

الوحيدة ف����ي الكويت التي 
ت����أوي األيت����ام وتتكف����ل 
برعايتهم، وذلك ضمن قطاع 
الرعاية االجتماعية في وزارة 
الشؤون االجتماعية والعمل، 
حيث تستقبل الدار األطفال 
من جميع األعمار وترعاهم 
حتى عمر 12 س����نة، لينتقل 
بعده����ا األوالد إل����ى املنازل 
املخصص����ة له����م، وتنتقل 
إلى مبنى الضيافة،  البنات 
املبنيني  حي����ث يتب����ع كال 
قطاع الرعاية االجتماعية في 
وزارة الشؤون االجتماعية 
املبادرة  والعمل.وتأتي هذه 
ضمن برنامج املس����ؤولية 
االجتماعي����ة لدى صناعات 
الغامن، والتي تلتزم من خالله 
بالعطاء للمجتمع وذلك عن 
طري����ق متك����ني احملتاجني، 
التعليم، وتش����جيع  ودعم 
ري����ادة األعمال. وفي الوقت 
احلالي، تكرس الشركة أغلب 
مجهوده����ا االجتماعي نحو 
مش����روع دار الطفولة لكبر 
حجمه وضخامة تأثيره على 
أسلوب حياة األطفال األيتام 

في الكويت.
بالذكر أن شركة  اجلدير 
الغامن قد حصلت  صناعات 
مؤخرا على لقب »الش����ريك 
املاس����ي« من قب����ل جمعية 
الكويتية  اله����الل األحم����ر 
وذلك ملساهماتها في تسهيل 
عالج املرضى غير القادرين 
العالج  على حتمل نفق����ات 
العون  الكويت، وتقدمي  في 
ملجموعة »نست« التي تهدف 
إل����ى تق����دمي الدعم ونش����ر 
الوعي بأهمية تعليم األطفال 

احملرومني.

وبالنسبة للمجتمع الكويتي 
بشكل عام. وليس مستغربا 
على شركات الكويت ورجال 
أعمالها املس���اهمة في دعم 
املبادرات، وأخص  مثل هذه 
هنا ش���ركة صناعات الغامن 
التي ال تدخر جهدا في دعم 
املشاريع اإلنسانية في الكويت 
وخارجها كذلك. وأشجع املزيد 
من شركات القطاع اخلاص أن 
حتذو حذو شركة صناعات 
الغامن في العمل على مثل هذه 

املبادرات اإلنسانية«.
وفي ه���ذا، يقول رئيس 
مجلس إدارة شركة صناعات 
الغامن قتيبة الغامن »انه ملن 
دواع���ي س���رورنا أن نكون 
جزءا من هذا العمل اإلنساني 
امله���م ف���ي الكوي���ت، الذي 
يصب ف���ي مصلحة األطفال 
األيتام ويؤمن لهم مستوى 
معيشيا أفضل، ضمن نظام 
األم البديلة ليعيش األطفال 

الت���ي يحصل عليها أقرانهم 
في منازل ذويهم. ويسعدنا 
أن هذه املبادرة أتت بالتعاون 
مع ش���ركة صناعات الغامن، 
ونشكرهم على حرصهم على 
العمل اإلنس���اني. مشاركة 
القطاع اخلاص في املشاريع 
احلكومي���ة أمر ليس بجديد 
ف���ي تاريخ الكوي���ت، وهي 
ظاهرة وطنية مشرفة نأمل 

استمرارها«.
وقالت رئيس مجلس إدارة 
مبرة خير الكويت، الشيخة 
فريال الدعيج »ضمن املشاريع 
اخليرية العديدة التي نعمل 
عليها في مبرة خير الكويت. 
نولي مش���روع دار الطفولة 
اهتماما خاصا بسبب طبيعته 
التي تتضمن ترميمه وإعادة 
تأهيله ليناسب األطفال بشكل 
أفضل، باإلضافة إلى القيمة 
اإلنسانية الكبيرة التي ميثلها 
املشروع بالنسبة لنا في املبرة 

الطفولة من أهم مش���اريع 
قطاع الرعاي���ة االجتماعية، 
حيث يضم األطفال من عمر 
املوالي���د ويوفر له���م بيئة 
حاضنة تلبي لهم احتياجاتهم 
في هذا العم���ر. ومع ترميم 
الدار وإعادة تأهيلها، سيكون 
البيوت اجلديدة  النظام في 
السابق،  النظام  مختلفا عن 
حيث س���تعمل الدار بنفس 
النظام املس���تخدم في قرى 
األطف���ال التابع���ة للمنظمة 
الدولية )إس أو إس(، حيث 
يجم���ع األطف���ال األيتام في 
بيوت مس���تقلة تقوم على 
وجود أم بديلة وأبناء وبنات 
إخوة، وذلك بدال من النظام 
الذي كان يس���تخدم سابقا، 
حيث كان األطفال يعيشون 
في سكن واحد بنظام املهجع 
دون الشعور باأللفة النابعة 
من التقارب األسري، مما يوفر 
لألطف���ال االهتمام والرعاية 

أسلوب احلياة األفضل لهم، 
حيث تنقسم البيوت الستة 
على صفني متقابلني تفصل 
بينهما ساحة صغيرة ميكن 
لألطفال التجمع واللعب فيها، 
التصميم حديقة  كما يشمل 
خلف البيوت مفتوحة ومتاحة 
الستخدام جميع سكان هذه 
املنازل، باإلضافة إلى تفاصيل 
أخرى مث���ل تلوين واجهات 
البيوت بألوان مختلفة ليسهل 
على األطفال متييز بيوتهم.

وعند االنتهاء من املرحلة 
الثاني���ة من هذا املش���روع، 
س���تأوي البيوت الستة بني 
24 و36 طفال، حيث يتكون كل 
بيت من ثالث غرف لألطفال، 
وغرفة لألم، وصالة، وغرفة 

غسيل ومطبخ.
املبادرة  وعلق على هذه 
الش���ؤون  وزارة  وكي���ل 
االجتماعي���ة والعمل د.مطر 
املطيري قائال:»مشروع دار 

أعلنت ش���ركة صناعات 
الغامن، إحدى أكبر الشركات 
اخلاص���ة ف���ي املنطقة، عن 
تغطيتها تكالي���ف املرحلة 
الثانية من مش���روع ترميم 
وتأهيل بيوت دار الطفولة، 
التابع���ة لقط���اع الرعاي���ة 
االجتماعية بوزارة الشؤون 
االجتماعية والعمل، وتشمل 
هذه املرحلة ترميم وتأهيل 6 
بيوت أطفال ومطبخ مركزي، 
يتبعه���ا ترميم صالة ألعاب 

خارجية.
وتقدم ش���ركة صناعات 
الغامن مساهمتها عن طريق 
مبرة خير الكويت التي تعمل 
حتت إشراف وزارة الشؤون 
االجتماعية والعمل على إمتام 
عمليات ترمي���م مباني دار 
الطفولة الواقعة ضمن دور 
الرعاية االجتماعية في منطقة 
الشويخ، وذلك على خمس 
مراحل، مت إجناز األولى منها، 
التي شملت ترميم وتأهيل 
أربعة بيوت وعيادة ومسرح 
لألطف���ال وصال���ة متعددة 
األغ���راض وجار العمل على 
الثانية، التي سيتم إجنازها 
في ش���هر أكتوبر م���ن هذا 

العام.
وقام���ت بتصمي���م هذه 
البي���وت دار آس آس اتش 
انترناشيونال لالستشارات 
الهندس���ية )SSH(، إح���دى 
الشركات الرائدة في منطقة 
الش���رق األوس���ط وشمال 
أفريقيا، وذلك كخدمة إنسانية 
منها دون مقابل تتقاضاه من 
املبرة أو الوزارة. وقد وضعت 
الشركة تصميمها بناء على 
احتياجات األطف���ال وعلى 

د. مطر املطيري 

املطيري: أهم 
مشاريع قطاع الرعاية 

االجتماعية

جار العمل على 
مرحلة ثانية في 

ترميم البيوت
في أكتوبر

الغامن: 
نولي املشروع 

اهتمامًا كبيرًا 
ولدينا التزام 

نحو العمل 
اإلنساني

الشركات ومجموعة االستثمار 
واخلزينة، وذلك بهدف االرتقاء 
مبستوى اخلدمة واالقتراب أكثر 
من عمالئه واس����تهداف أوسع 
شريحة من املواطنني في السوق 

احمللي.
كما يستمر وربة في حملة 
حول راتبك والتي تتيح للعميل 
اجلديد احلص����ول على مبلغ 
نق����دي يصل إل����ى 150 دينارا 
عند فتح احلس����اب وحتويل 
الراتب عليه، م����ع تقدمي باقة 
متكاملة من اخلدمات املصرفية 
التي تتي����ح للعميل احلصول 
على جتربة مصرفية غنية من 
خالل باقة بطاقات وربة للسحب 
اآللي والبطاقات االئتمانية ذات 
أعلى املعايير العاملية لالستخدام 

البنك أطلق احلملة بالشراكة مع »فورد الوزان«

»وربة«: قسّط سيارتك بسعر الكاش
اآلمن باإلضافة إلى باقة اخلدمات 
الش����املة على  اإللكتروني����ة 
الهواتف  اإلنترنت وتطبيقات 
الذكية. ومن اجلدير بالذكر ان 
خدمة »بي سي تي« أو املساومة 
متثل منصة تداول للسلع احمللية 
والدولية وتتيح متويال متوافقا 
مع أحكام الشريعة اإلسالمية 
لعمالء وربة أو عمالء البنوك 
األخرى وخيارات متنوعة لشراء 
سلع ومواد مطروحة سواء في 
األسواق احمللية أو الدولية من 
دون أي هامش خس����ارة عند 
إعادة البيع مع سرعة في إجناز 

املعامالت.

كجزء من جهوده املستمرة 
أفض����ل اخلدم����ات  لتق����دمي 
املصرفية لعمالئه، أطلق بنك 
وربة بالشراكة مع شركة فورد 
الكويت  الوزان للسيارات في 
حملة »قّس����ط سيارتك بسعر 

الكاش«.
ويوفر عرض وربة احلصري 
لكل من يريد الشراء من مجموعة 
الس����يارات املخت����ارة، فرصة 
القتناء سيارة فورد بالتقسيط 
املريح ملدة تصل إلى 3 سنوات 
م����ن غير زيادة على س����عرها 
األصلي بأس����لوب يتوافق مع 
أحكام الشريعة اإلسالمية، مع 
صيانة مجانية ملدة 3 سنوات 
أو 60 أل����ف كيلومتر، وتأمني 

ذهبي شامل ملدة سنة.
ويتميز بنك وربة بتقدميه 
هذا العرض اخلاص ذا القيمة 
املضافة والذي يتيح اقتناء أفضل 
سيارات فورد من شركة حمد 
محمد الوزان وشركاؤه وكالء 
فورد للسيارات في الكويت مع 
عدم حتمي����ل العميل أي أعباء 
املريح  التقسيط  إضافية عبر 
ملدة 3 س����نوات بسعر الكاش، 
وذلك تعزيزا لهدف البنك من 
خالل متكني عمالئه من مواجهة 
أعباء احلياة العصرية بأسلوب 
ميس����ر ومتوافق مع الشريعة 

اإلسالمية.
ويس����تمر وربة في تقدمي 
حلول مصرفية شاملة ومبتكرة 
وخدمات متكاملة من خالل كل 
قطاعات البنك، السيما املجموعة 
املصرفي����ة ومجموعة متويل 

SISA اإلصدار 3.1 من شركة PCI DSS شهادة

»الدولي« يحصل على شهادة في أمن املعلومات

األول لقسم البطاقات دمية 
املليفي.

أفاد  املناس����بة،  وبهذه 
ميرزا بأن »هذا املش����روع 
حقق جناح����ا باهرا لبنك 
الدولي على مدار  الكويت 
السنوات اخلمس املاضية. 
كما يشكل هذا تعزيزا مهما 
ألنظم����ة البنك مبا ميكنها 
من حماية معلومات العميل 
واحملافظ����ة عل����ى أعل����ى 
مستويات األمن والسرية 
لها وهذا خي����ر دليل على 
الدائمة لعمالئنا  تأكيداتنا 
فيما يتعلق بفعالية نظمنا 

وعملياتنا«.
في هذا الس����ياق، قالت 
الطبطبائي: »دأب بنك  م. 
الكويت الدولي على العمل 
ع����ن كث����ب م����ع القائمني 

أم����ن بطاقات  على أعمال 
الدفع وذل����ك فيما يخص 
أي تغييرات على معايير 
أمن بيانات بطاقات الدفع، 
بغ����رض حتقي����ق أفضل 
معايي����ر األمن والس����رية 
وبأسرع وقت حني يتسنى 
للبنك في الوقت ذاته اتخاذ 
توجه عملي وفعال حلماية 

بياناتنا«.
ب����دوره، ق����ال الرئيس 
التنفي����ذي لش����ركة أمن 
املعلومات SISA دارش����ان 
شانتامورثي: »نهنئ فريق 
الكويت  العمل لدى بن����ك 
الدولي مبناسبة حصوله 
على شهادة االلتزام مبعايير 
الدفع  أمن بيانات بطاقات 
ويس����ر   ،PCI DSS v3.1
 SISA شركة أمن املعلومات
أن تعم����ل كمقي����م مؤهل 
لبرنامج االلتزام مبعايير 
الدفع  أمن بيانات بطاقات 
PCI DSS v3.1 اخلاص ببنك 
الكوي����ت الدولي. مت إعداد 
برنام����ج االلتزام مبعايير 
البيانات PCI لضمان  أمن 
حماية معظم بيانات حاملي 
البطاقات األكثر حساسية. 
كم����ا أننا نثم����ن حقا دعم 
وتع����اون بن����ك الكوي����ت 
الدولي في استكمال برنامج 
تدقيق االلتزام مبعايير أمن 
البيان����ات الص����ارم وذلك 
اإلبق����اء على إمتام  بهدف 
عمليات بطاقات الدفع في 

بيئة آمنة«.

ماستر كارد، وشركة فيزا 
انترناشيونال، ومت تصميم 
وإعداد هذه الشهادة بهدف 
حماية أمن وسرية بيانات 

بطاقات الدفع.
كما مت تسليم الشهادة في 
احتفالية كبيرة حضرها أفراد 
فريق عمل تقنية املعلومات 
ببنك الكويت الدولي، وهم 
املدير الع���ام إلدارة تقنية 
املعلومات حس���ني ميرزا، 
واملدير األول لقسم املساندة 
الفنية والتخطيط م.اميان 
البنية  الطبطبائي، ومدير 
التحتية لتقنية املعلومات 
والتخطيط ديبو توماس 
فيلي���ب، ومس���اعد املدير 
البنكية  العام للعملي���ات 
االلكتروني���ة والقن���وات 
البديلة وليد القطان، واملدير 

جنح بنك الكويت الدولي 
 PCI في احلصول على شهادة
DSS االص���دار رقم 3.1 من 
أمن املعلومات  قبل شركة 

.SISA
ويعد هذا االجناز الكبير 
داللة على صدق مس���اعي 
الدائمة نحو توفير  البنك 
التي  العاملية  النظم  أفضل 
تعنى بحماية بيانات حملة 
بطاقات االئتمان واخلصم، 
البنك  أن  وجدير بالذك���ر 
حريص على االلتزام بهذه 
املعايي���ر على مدار خمس 
سنوات وذلك منذ تدشني 
االصدار 2.0. وقد مت مؤخرا 
 v3.1 طرح اإلصدار اجلديد
أم���ن بطاقات  من معايير 
املدفوع���ات PCI DSS في 
2015، وانه ملن دواعي سرور 
وفخر بنك الكويت الدولي أن 
يعلن التزامه بهذا االصدار 
اجلديد في غضون بضعة 
أشهر فقط من االعالن عنه 
حتت اش���راف ريلني دافيد 

ابراهام )مدير املشروع(.
 PCI SSC وتقوم شركة
إدارة وإصدار شهادة  على 
PCI DSS v3.1 األكثر انتشارا 
وشهرة وقبوال على الصعيد 
العامل���ي، وهي ش���ركة مت 
تأسيسها بجهود وسياسات 
مشتركة وموحدة من قبل 
مجموعة الشركات العاملية 
وهي: أميركان إكسبريس 
وش���ركة اخلدمات املالية، 
وشركة JCB الدولية، وشركة 

جانب من حصول »الدولي« على الشهادة 

ميرزا: املشروع 
يشكل تعزيزاً 
ألنظمة البنك 

حلماية معلومات 
العميل


