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فريق بنك الكويت الوطني يسلم السيارات إلى طاقم عمل الوزارة 

»الوطني« يواصل دعمه لـ »الشؤون«

يواص����ل بن����ك الكوي����ت 
الوطني دعمه لوزارة الشؤون 
االجتماعية والعمل التزاما منه 
مبسؤولياته االجتماعية وحرصا 
على توفير جميع سبل الدعم 
للهيئات واملؤسسات املجتمعية 
العامة واخلاصة في الكويت، 
وذلك بهدف ضمان اس����تمرار 
تلك الهيئات واملؤسسات بأداء 

دورها وخدمة املجتمع.
وقد ب����ادر بن����ك الكويت 
الوطني بعملية جتديد شامل 
ملجموع����ة س����يارات مجهزة 
بطواقم طبي����ة وفنية لوزارة 
الشؤون االجتماعية والعمل، 
كان قد تبرع بها سابقا للوزارة، 
وذلك بهدف استخدامها خلدمة 

كبار السن في مختلف مناطق 
الكوي����ت. وتأتي هذه املبادرة 
في إطار التعاون املستمر مع 
اجلهات التي تلعب دورا مؤثرا 
في املجتمع وفي مقدمها وزارة 

الشؤون االجتماعية والعمل.
وقد دأب بنك الكويت الوطني 
على تعزيز عالقاته مبختلف 
الهيئات واملؤسسات الفاعلة 
في مج����ال العمل االجتماعي، 
وترسيخ قيم التعاون وتشجيع 
املبادرة، وذلك إميانا منه بأهمية 
مثل هذه املساهمات في جتسيد 
املسؤولية االجتماعية وترجمة 
لدوره الريادي الذي يلعبه في 

هذا املجال منذ عقود طويلة.
ويحافظ بنك الكويت الوطني 

على موقعه كأكبر املساهمني 
في خدم����ة املجتمع الكويتي، 
ويحرص على مواصلة نهجه 
وثقافته املتأصلة في املسؤولية 
االجتماعية، ليضيف إلى سجله 
احلافل في هذا املجال املزيد من 
املس����اهمات واإلجنازات، كما 
يأخذ بنك الكويت الوطني على 
عاتقه تكريس ثقافة املسؤولية 
االجتماعية من خالل التزامه 
بإطالق البرام����ج واملبادرات 
الضخمة في مجاالت الصحة 
والتعليم والتوظيف والتدريب 
ودعم الك����وادر الوطنية، إلى 
جانب برامج الرعاية والدعم 
االجتماعي واملبادرات الرياضية 

والنشاطات البيئية.

مشعل الراشد 

»أمان واستثمار« تطلق مشروعات مبعرض العقارات الكويتية
أعلنت شركة أمان واستثمار 
للخدمات العقارية عن انضمامها 
إلى الش����ركات املش����اركة في 
معرض العق����ارات الكويتية 
والدولية من تنظيم ش����ركة 
إكسبو سيتي لتنظيم املعارض 
واملؤمت����رات خالل الفترة من 
14 إلى 17 س����بتمبر املقبل في 

الريجنسي.
وقال املدير التنفيذي للشركة 
مشعل الراشد عن استعدادات 
الشركة ملواجهة املوسم العقاري 

اجلديد مبشاريع جديدة طور 
اإلنشاء ومشاريع جاهزة للتسلم 
في مختل����ف مناطق الكويت 
واملرغوبة من قبل املستثمرين 
مثل حولي والساملية ولؤلؤة 
اخليران.وأعلن الراش����د عن 
توفير فرص استثمارية جديدة 
بالنسبة ملشروعي »املستثمر 5« 
بحولي و»املستثمر 6« بالساملية 
اللذين يتميزان بتش����طيبات 
راقية وأسعار تنافسية تتماشي 

مع احتياجات السوق.

كما أعلنا عن طرح مشروع 
»اللؤل����ؤة« ال����ذي ج����اء بعد 
»املستثمر7« والذي القى رغبة 
كبيرة من املستثمرين العقاريني 
ملا مييزه من موقع استراتيجي 
باملرحلة الثانية وتصميم داخلي 
وخارجي وسرعة في اإلجناز.
ومثلما عودنا عمالءنا الكرام 
بالكثير من العروض ستطرح 
الشركة العديد من املفاجآت التي 
س����تنال إعجاب زوارها خالل 

فترة املعرض.

لقطة جماعية لقياديي »ايكويت« خالل حفل التكرمي

»إيكويت« حتصد جائزة في تقنية املعلومات
حصدت ش����ركة ايكويت 
للبتروكيماويات جائزة دولية 
في مجال تقنية املعلومات من 
أس أي����ه ب����ي )SAP( في فئة 
تطوي����ر قطاع أعم����ال تقنية 
املعلومات.وق����ال الرئي����س 
التنفي����ذي لش����ركة ايكويت 
محمد حسني: »ميثل االبتكار 
ركيزة مهمة في استراتيجية 
شركة ايكويت التي تعتمد على 
مبادئ التنمية املستدامة في 
سبيل التقدم املتكامل في كافة 
القطاع����ات ذات العالقة. ومع 
كونها شركة ذات مكانة عاملية، 
فإن اس����تخدام أحدث أنظمة 
تقنية املعلومات كان وما زال 
أولوية لشركة ايكويت لضمان 
التطوير الدائم ملواردنا البشرية 
من خ����الل وس����ائل التدريب 
والتعليم ذات القيمة املضافة 
كجزء من استراتيجيتنا الشاملة 
للتدريب«.ونالت شركة ايكويت 
هذه اجلائزة بسبب جهودها 
في تطوير وس����ائل التدريب 
والتعليم اإللكترونية املرتبطة 
بأنظمة أس أيه بي باستخدام 

آخر التطورات التكنولوجية 
وس����هولة  األداء  لتحس����ني 
االستخدام والكفاءة العالية. 
ومنذ العام 1998، بدأ جتسيد 
شعار شركة ايكويت »شركاء 
في النجاح« مع أس أيه بي من 
خالل التعاون في مجموعة من 
مبادرات تقنية املعلومات في 

مختلف املجاالت.

ومت استالم اجلائزة نيابة 
عن ش����ركة ايكويت من قبل 
مدير إدارة البني����ة التحتية 
لتكنولوجيا املعلومات براك 
جاسم املطر ومدير إدارة حلول 
نظام أس أيه بي في تكنولوجيا 
املعلومات مؤيد عنبر فرج خالل 
حفل تكرمي في مدينة الرياض 

باململكة العربية السعودية.

من اليسار: إيهاب مرعي وفادي اسعد ويوسف احمد وشادي قلته 

»جلف نت« تنفذ البنية التحتية الرقمية في املدرسة األميركية
قامت شركة شبكة اخلليج 
لالتصاالت )جلف نت( بتنفيذ 
البني���ة التحتية الرقمية في 
املدرس���ة املتحدة األميركية 
القرن  عبر دمج تكنولوجيا 
21 مع احملافظة على األساليب 
العلمية والتقليدية املعتمدة 
عامليا. واستنادا إلى خبرتها 
في مجال احللول الذكية، قامت 
»جلف نت« بتقدمي خدماتها 
الذكية مثل: شاشات اإلعالنات 
الرقمية، واملختبرات الذكية، 
والشاشات التعليمية التفاعلية 
التي تعمل باللمس كما قامت 
بتغطية مبان املدرس���ة عبر 
الذكي،  ف���اي  ال���واي  خدمة 
والتي تعتبر من الضروريات 
التواص���ل  للحف���اظ عل���ى 
التعليمي  الطاقم  الفعال بني 
والطلب���ة وأولي���اء األمور. 
وبهذه املناس���بة ق���ال مدير 
مبيعات تكنولوجيا االتصاالت 
واملعلومات في شركة شبكة 
اخلليج لالتص���االت )جلف 
نت( إيهاب مرعي: »إن جلف 
نت تتطلع دائما إلى تطبيق 
التكنولوجية  أحدث احللول 
املتطورة في القطاع التعليمي، 
والتي تس���اهم في تس���ريع 

ايصال املعلومة بشكل دقيق 
وبج���ودة عالي���ة، ومن هذا 
املنطلق سعت جلف نت إلى 
إبراز دورها كشركة رائدة في 
املساهمة في الدراسة والتنفيذ 
واالشراف على تلك احللول«.  
وأضاف: »من خالل االستفادة 
من شاشات العرض والشاشات 
التفاعلية واحللول املقدمة في 
اقسام االس���تقبال واملمرات، 
جنحت املدرس���ة ف���ي دمج 
أحدث التقنيات للتواصل مع 
الطالب وأولياء األمور بسهولة 

بالغة. كما أن التزايد املستمر 
الشاشات  والس���ريع ألعداد 
الرقمية في املدرسة يساهم 
في تثقي���ف الطالب وتوفير 
املعلومات وتشجيع الفعاليات 
الطالبية وإبراز فوائد التوفير 
وخلق مكان عم���ل خال من 
الورق والذي ب���دوره يعزز 
ثقافة احملافظة على البيئة، بل 
وهي من االجراءات االساسية 
التي حترص املدرسة املتحدة 
األميركية على تطبيقها للتقدم 

نحو بيئة خضراء«.

وليد الياقوت ود.هالل الساير خالل إطالق احلملة في شهر رمضان املاضي

لقطة تذكارية للموظفني 

»بوبيان« يرعى مبادرة األڤنيوز والهالل األحمر الكويتي

»املستقبل لالتصاالت« تقيم سلسلة محاضرات ملوظفيها

في إطار دوره االجتماعي 
املميز قام بنك بوبيان برعاية 
مبادرة األڤنيوز لدعم قضايا 
جمعية الهالل األحمر الكويتي 
وأنشطته اخلارجية الى جانب 
قيام البنك بتقدمي الدعم ألجهزة 
الدفع املرتبطة بش����بكة الكي 

نت.
ويق����ول مدير ع����ام بنك 
بوبيان ولي����د خالد الياقوت: 
البنك ورعايته  تعد مشاركة 
للحملة جزءا من مسؤوليتنا 
االجتماعي����ة كبنك إس����المي 
ودورنا االجتماعي وحرصنا 
على املش����اركة في احلمالت 
والفعاليات التي ميكن ان حتقق 
الفائدة ألكبر قطاع ممكن سواء 
داخل الكويت او خارجها من 
خالل املؤسسات احلكومية التي 
تعمل باسم الكويت في اخلارج 

كالهالل األحمر الكويتي.
واض����اف ان ابرز ما مييز 
هذه احلملة هو كونها مبادرة 
من القطاع اخلاص ممثلة في 
األڤنيوز وان عوائدها ستذهب 
من خالل الهالل األحمر الكويتي 
لدعم أنش����طته ومساعداته 
ومشاريعه اخلارجية. وأشار 
الياقوت ال����ى ان بنك بوبيان 
قام خ����الل الفت����رة األخيرة 
الكثير من املشروعات  بدعم 
واألنشطة اخليرية التي ذهبت 
عوائدها ملس����اعدة قطاعات 
كبيرة من األش����خاص سواء 

نظمت شركة املستقبل 
لالتص����االت عل����ى م����دار 
أسبوعني متتاليني »سلسلة 
محاضرات لعدد من موظفيها 
العاملني في قطاع املبيعات 
وخدم����ة العم����الء ومراكز 
االتصال الهاتفية وذلك في 
مس����عى لتطوير مهاراتهم 
واالرتقاء بأدائهم ليقدموا 
خدمة أفضل لكل ش����رائح 

املجتمع«.
وقالت الشركة في بيان 
صحافي اليوم، إن الهدف من 
هذه ال����دورات املكثفة التي 
ستختتم يوم 27 من الشهر 
اجلاري هو »تزويد املشاركني 
باجلديد من املعارف واملهارات 
الالزمة لتقدمي خدمات أفضل 

للجمهور«. 
ولقد كان عنوان سلسلة 
الوجداني  الدورات »الذكاء 
التمي����ز في خدمة  عنوان 
العم����الء« وقد حاضر فيها 
مستشار التدريب والتنمية 
البشرية ضياء أحمد عضو 
البورد العربي لالستشارات 
والتدري����ب وعض����و كلية 
نايسد بكندا، واملدرب املعتمد 
من املنظمة الدولية للتدريب 

 .ISTD
امل����درب ضياء  وتناول 
أحمد في محاضراته تعريف 
الذكاء الوجداني وأهميته 

داخل الكويت او خارجها.
وإل����ى جانب رعاية البنك 
لهذه املبادرة املهمة والفريدة 
من نوعها فانه قدم ايضا كل 
الدعم الفني والتقني للحملة 
من خالل املساعدة في تشغيل 
أجهزة السحب اآللي التي كان 
يتم من خاللها التبرع. وكانت 
إدارة األڤنيوز قد أطلقت هذه 
احلملة ف����ي رمضان املاضي، 
حيث تستمر الى نهاية الشهر 
اجلاري في حفل ش����ارك فيه 
رئيس الهالل األحمر الكويتي 
الس����اير وع����دد من  د.هالل 

مسؤولي األڤنيوز.
وميكن من خالل 3 أجهزة 

الفرد على  ق����درة  لتطوير 
التعام����ل بإيجابي����ة م����ع 
النفس وم����ع الغير والذي 
يتأتى بفهم اإلنسان لذاته 
إدارتها،  ومشاعره وحسن 
وتفه����م مش����اعر اآلخرين 
ومراعاتها، مع التركيز على 
العمالء الستمرارية  أهمية 
جناح قطاع األعمال في أي 

مؤسسة. 
إلى »جزئية  كما تطرق 
مهمة وهي آلية عمل العقل 
البشري والصراع املستمر 
بني مرك����ز التفكير العقلي 
التحليلي املنطلق، املوجود 

للس����حب اآلل����ي )ك����ي نت( 
مخصص����ة للتب����رع النقدي 
مببالغ متعددة داخل املجمع، 
املبالغ احملصلة  حيث تذهب 
الى احلساب اخلاص جلمعية 
الهالل األحمر الكويتي. وتأتي 
هذه احلمل����ة تكليال لبرنامج 
اجلمعية احلافل باألنش����طة 
والفعاليات االجتماعية سواء 
على املستوى احمللي او الدولي 
والتي يعزز من خاللها الهالل 
األحمر الكويتي مكانته ودوره 
في دعم وتوثيق أواصر الترابط 
والعط����اء واإلخ����اء وتقوية 
التواصل والتفاعل واملشاركة 

مع أفراد املجتمع.

القشرة املخية، ومركز  في 
التفكير الشعوري املنطلق 
م����ن األميج����داال وكيفية 
الت����وازن بينهم����ا وصوال 
لدرجة الذكاء الوجداني حيث 
يجمع اإلنسان ما بني العقل 
والعاطفة في قراراته وردود 
أفعاله بصورة أكثر إيجابية 
تعود عليه وعلى من حوله 

بالسعادة والرضا«.
وأكدت الشركة على أن 
الذكاء الوجداني أصبح عالمة 
فارقة في أداء القوى البشرية 
السيما التي تتعامل مباشرة 

مع اجلمهور.

VIVA تعلن فائزي الدفع املسبق
أعلنت شركة االتصاالت 
الكويتية VIVA عن أس���ماء 
الفائزين يوميا في السحب 
الرابع حلمل���ة عمالء الدفع 
املسبق، والتي متنح مبوجبها 
العمالء فرصة احلصول على 
جوائ���ز نقدية بقيمة 1.500 
دوالر، وجوائز شهرية بقيمة 
5.000 دوالر مقابل كل إعادة 
تعبئة للرصيد بقيمة 1 دينار 
وقد بدأت احلملة من 28 يوليو 

ولغاية 6 شهور متتالية. 
اليومي  الس���حب  وأقيم 
الدفع   VIVA حلملة عم���الء
الرابع  املسبق في األسبوع 
بتاريخ 25 أغسطس 2015، 
ومت من���ح 7 فائزين جوائز 
نقدي���ة قيمة كل منها 1.500 
دوالر لكل فائز، والفائزون 
هم: احمد ص���الح عبداهلل 
الطراروة، وليونيدا مارتينيز، 
وآالء عبدالعزي���ز محم���د 
ذياب، وبيلي سورشا بيلي، 
ومبيرات سيس���اي ديرو، 
وحبيب رسول دشتي، وخالد 

احمد الشرهان.

الع���رض لعمالء  يتيح 
VIVA الدفع املسبق احلاليني 
واجلدد، الدخول تلقائيا في 
السحوبات اليومية والشهرية 
مقاب���ل كل إع���ادة تعبئ���ة 
للرصيد بقيمة 1 دينار. متنح 
السحوبات اليومية الفائزين 
فرصة احلصول على جائزة 
نقدية بقيمة 1.500 دوالر، أما 
السحوبات الشهرية فتتيح 
للفائزي���ن فرصة احلصول 
على جائزة نقدي���ة بقيمة 

5.000 دوالر.
وتلت���زم VIVA بتق���دمي 
ع���روض فري���دة مصممة 
خصوص���ا ملن���ح عمالئها 
جتربة استثنائية ومكافأة 
الدفع املس���بق على  عمالء 
ثقتهم ووالئهم املستمر لها. 
وستس���عى VIVA دوما إلى 
إيجاد وسائل جديدة ومبتكرة 
لتسهيل حياتهم ومشاطرتهم 
أحدث االبت���كارات في عالم 

تكنولوجيا االتصاالت.

سالم اجلميعان

انطالق ملتقى التدريب اخلليجي في سبتمبر
ينظم معهد إكسبيرينس 
للتدري���ب ملتقى التدريب 
الخليجي الثاني تحت عنوان 
»أسرار التدريب االحترافي« 
الذي ينطلق مطلع سبتمبر 
المقب���ل برعاي���ة رئيس 
مجلس إدارة مجموعة سالم 
خالد الجميعان وش���ركاه 
الجميعان، ومدير  س���الم 
أعمال���ه مخل���ص الزعيم 
ورئيس مجلس إدارة معهد 
إكسبيرينس استاذ القانون 

الدولي في جامعة الكويت 
العنزي ورئيس  عيس���ى 
مجلس إدارة اكاديمة اشراقة 

المدربة سماح سالمة.
ويحاضر ف���ي الملتقى 
أكثر من 40 مدربا ومدربة 
من مختل���ف دول الخليج 
طال���ب   200 بمش���اركة 

وطالبة.
وقال الجميعان: إن هذا 
إلى نش���ر  التجمع يهدف 
التدريب  الوعي بأهمي���ة 

وتشكيل حلقة وصل قوية 
الخليجيين  المدربين  بين 
الكتساب مزيد من الخبرة 
المعرف���ة، وهو  وتب���ادل 
ما يصب ف���ي النهاية في 
مصلحة الشباب الخليجي 
الس���اعي إلى طرق أبواب 
التدريب المهني واكتساب 
الخب���رات والمهارات التي 
تس���اعده على النجاح في 

حياته بشكل عام.

البنك بادر بتجهيز 
مجموعة من 

السيارات خلدمة 
كبار السن 

الياقوت: مشاركة 
البنك جزء 

من مسؤولياتنا 
االجتماعية


