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توزيع الهدايا على بعض املشاركني                                                                                       )فريال حماد(رحاب بورسلي متحدثة خالل احلفل

إحدى فقرات احلفل

بورسلي: نحرص على إشراك ذوي االحتياجات اخلاصة في جميع املناسبات واألعياد

»أولياء أمور املعاقني« نظمت رحلة إلى جزيرة فيلكا

اإلدارة  أعض���اء مجل���س 
ورئيس���ة مجل���س اإلدارة 
التي أكدت  رحاب بورسلي 
حرص اجلمعية على إشراك 
ابنائه���ا املعاقني في جميع 
املناسبات واألعياد الوطنية 
والعمل على أن تكون جميع 
األنشطة مشتركة مع اقرانهم 
من متطوعي اجلمعية. الفتة 
الى ان اجلمعية لن تتوانى 
عن العم���ل وتنظيم كل ما 
يدخل البس���مة في نفوس 

أبناء من ذوي االحتياجات 
اخلاصة.

وش���ملت الزيارة تكرمي 
الفائزي���ن في مس���ابقات 
اإلعاق���ة احلركي���ة وزيارة 
للقرية التراثية في جزيرة 
فيلكا. وقد انطلقت الرحلة 
من مرس���ى املارينا كرست 
على منت ق���ارب ام اخلير. 
وش���هدت تفاعال كبيرا من 
ابنائنا املعاقني في جو مرح 

ومبهج.

بشرى شعبان

نظمت اجلمعية الكويتية 
ألولياء امور املعاقني رحلة 
الى جزيرة فيلكا بالتعاون مع 
اجلمعية اخلليجية لإلعاقة 
وذلك ضمن املهرجان الوطني 
ال���� 11 للمعاقني الذي نظمه 
الن���ادي الكويتي الرياضي 

للمعاقني.
وش���ارك ف���ي الرحل���ة 
الى جانب أبن���اء اجلمعية 

د

آل العبدالسالم وآل الصايغ
في الكويت وال�سعودية والبحرين

ينعون مبزيد من احلزن واألسى فقيدتهم الغالية
املغفور لها بإذن الله تعالى

الحاجة/ رقــيـــه يــعــقــوب الصــــايـــغ
أرملة المرحوم الحاج/ عبدالرزاق جاسم العبدالسالم
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وقد ووري جثمانها الرثى يوم اأم�س الأحد املوافق 2015/11/15 

يف مقربة ال�سليبخات اجلعفرية

تقــبــل التــعـــازي
وملدة 3 أيام ابتداًء من اليوم اإلثنني  املوافق 2015/11/16
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بنك االئتمان: شراكة مع »إي أم سي« لتقدمي خدمة مميزة للعمالء
عملية التخزين بشكل عام، كما 
ساعدت مستويات التخزين اآللية 
 )Fast VP( للوحدات االفتراضية
على حتفيز أداء التطبيقات ذات 
املهام احلرجة من اجل تسريع 
عملية توفير اخلدمات وكذلك 
زمن االستجابة للمستخدمني 
الداخليني والعم����الء على حد 
سواء. وقام بنك االئتمان بإنشاء 
بنية حتتية قوية تساعده على 
حتقيق إدارة فعالة وتدعم النمو 
املتزايد للبيانات الذي من املتوقع 
أن يصل إلى 50-70% سنويا من 

حجم البيانات احلالي.
من جانبه، قال مدير إدارة نظم 
املعلومات في بنك االئتمان طارق 
العصيمي: اننا نؤمن في بنك 
االئتمان مبدى فاعلية االبتكار 
واإلبداع ف����ي توفير اخلدمات 

الفريدة واملمت����ازة لعمالئنا. 
وانطالقا م����ن دورنا الرائد في 
مجال اخلدمات املالية واملصرفية 
في الكويت، نسعى إلى توظيف 
أحدث األنظمة والقنوات الرقمية 
التي توفر لعمالئنا احلصول 
على جمي����ع اخلدم����ات التي 
نقدمها في أي م����كان وفي أي 
وقت. وقد س����اعدتنا الشراكة 
مع »إي أم س����ي« على حتقيق 
ذلك الهدف من خالل إنشاء بنية 
نشيطة تلبي متطلبات األداء 
جلمي����ع التطبيقات ذات املهام 
احلرجة في احلاضر واملستقبل. 
وقد جرى تصميم هذه البنية 
املوثوقة والذكية التي تتمتع 
بقدر كبير م����ن الكفاءة بهدف 
دعم رؤيتنا فيما يتعلق بإحداث 
ثورة ف����ي اخلدمات املالية في 

الكويت، وكذلك توفير اخلدمات 
األس����رع واألكثر أمنا وكفاءة 

لعمالئنا«.
بدوره، قال حبيب ماهاكيان، 
نائب الرئيس اإلقليمي ل� »إي 
أم س���ي« في منطقة »اخلليج 
وباكس���تان« انن���ا فخورون 
بالعمل مع مؤسس���ة تتمتع 
بنظ���رة مس���تقبلية مث���ل 
»بنك االئتم���ان« ودعم رؤية 
واستراتيجية البنك في توفير 
املتمي���زة للعمالء.  اخلدم���ة 
ويوظف بنك االئتمان بشكل 
مثالي أفضل التكنولوجيا التي 
توفرها حلول ومنتجات »إي 
أم سي« خللق أسس مثالية، 
قابلة للتطوير ودافعة للنمو 
تعمل على متكني عملية تطوير 

األعمال.

أم سي« لتسريع عملية احلصول 
على املعلومات وزيادة كفاءة 
األداء من أجل دعم أهدافه الرامية 
إلى حتقيق التميز واإلبداع في 

تقدمي اخلدمات املختلفة.
ويحق����ق بن����ك االئتمان – 
مدعوما بحلول التخزين التي 
توفرها »إي أم س����ي« - قفزة 
كبيرة إلى األمام في مسيرته 
املصرفي����ة حيث يس����مح له 
مشروع تكنولوجيا املعلومات 
التطويرية بتقليل الوقت الالزم 
لطرح منتجات وخدمات جديدة، 
باإلضافة إلى خفض التكاليف 
وحتس����ني إنتاجية املوظفني 
وس����ير العمل بغرض توفير 

خدمة متميزة للعمالء.
وقد ساعدت منصة التخزين 
)EMC VMAX®( على تعزيز أداء 

أعلنت شركة »إي أم سي« 
الشرق األوسط، الشركة العاملية 
الرائ����دة في تطوي����ر وتوفير 
البنى التحتية التقنية اخلاصة 
باملعلوم����ات، عن س����عي بنك 
االئتمان )KCB( لالستثمار في 
مشروع تكنولوجيا املعلومات 
التطويرية بالشراكة مع »إي 
أم س����ي« والذي يه����دف إلى 
متكني البنك من تنفيذ رؤيته 
واستراتيجيته اخلاصة الرامية 
إلى إحداث ثورة في اخلدمات 
املالية وتطوير جتربة العمالء 

في جميع أنحاء الكويت.
وقد اختار بن����ك االئتمان 
 )®EMC VMAX( منصة التخزين
 )®EMC Avamar( باإلضافة إلى
أحد حلول النسخ االحتياطي 
واستعادة البيانات لشركة »إي 

اجلراح استقبل امللحق السعودي

الشيخ خالد اجلراح مستقبال العميد الركن ناصر احلماد 

اس���تقبل نائب رئيس مجلس الوزراء 
ووزير الدفاع الشيخ خالد اجلراح، صباح 
امس، امللحق العسكري السعودي العميد 
الركن ناصر عبدالرحمن احلماد، مبناسبة 
انتهاء فترة مه���ام عمله في البالد، حيث 
وجه شكره وتقديره للعميد على ما قام 

به من جهد أثناء فترة عمله في الكويت، 
متمنيا له التوفي���ق والنجاح في حياته 

القادمة.
حض���ر اللقاء مع���اون رئيس األركان 
لهيئة االمداد والتموين اللواء الركن الفي 

العازمي.

»الكهرباء« جاهزة إليصال املياه
إلى قطاع C في مدينة صباح األحمد

الفري���ج أهالي  ودعا 
الراغب���ني في  املنطق���ة 
إيصال املياه لقسائمهم في 
القطاع إلى مراجعة  ذلك 
مكتب طلبات اإليصال في 
منطقة الشويخ السكنية 
قس���م ايصال املي���اه أو 
مكتب الفحيحيل لشؤون 
املستهلكني مع اصطحاب 
امللكية وصورة  وثيق���ة 
املدنية وكتاب  البطاق���ة 
براءة ذمة م���ن الوزارة. 
وفي حال االستفسار عن 
أي معلومة يرجى االتصال 
عل���ى األرق���ام التالي���ة 
.24845122 - 24814264

ولف���ت الفريج الى ان 
القط���اع انتهى أيضا من 
توصيل املياه إلى القطاعات 
رق���م )A3-A2-A1( في 
مدين���ة صب���اح األحمد، 
وقام بتسليمها إلى الهيئة 
العامة للرعاية السكنية 
لعمل اإلجراءات الالزمة.

دارين العلي

الوكيل املس���اعد  قال 
لقطاع تشغيل وصيانة 
املياه في وزارة الكهرباء 
واملاء م.خليفة الفريج ان 
انتهى من عملية  القطاع 
غس���يل وتعقيم الشبكة 
اخلاص���ة بقط���اع C في 
مدين���ة صب���اح األحمد، 
مؤك���دا جهوزية الوزارة 
املي���اه لألهالي  إليصال 
الراغبني ف���ي احلصول 

على اخلدمة.
وق���ال الفري���ج ف���ي 
تصريح صحافي ان الوزارة 
حريصة على ايصال خدمة 
املياه للمستهلكني وتقدمي 
أفضل اخلدمات املناسبة 
للمشاريع احلديثة بعد 
إنشاء الشبكات اجلديدة 
الالزمة وربطها مع القائمة 
لكي ينعم اجلميع بخدمات 

م.خليفة الفريجالوزارة.


