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املعرض يقام في 
»برستيج أڤينيوز« 
مبشاركة باقة من 
سيدات األعمال 

وأصحاب املشاريع 
الصغيرة

جناح »الدولي« في املعرض

»الدولي« يرعى املعرض السابع لـ »هال رمضان«
أعلن بنك الكويت الدولي 
عن رعاي���ة البنك ملعرض 
»هال رمض���ان« الذي يقام 
اڤينيوز«  في »برس���تيج 
في الفترة م���ن 23 الى 29 
اجلاري، مبشاركة مجموعة 
من سيدات األعمال والشباب 
الكويت���ي م���ن أصح���اب 
املشاريع الصغيرة اإلبداعية 
الذين عرض���وا مجموعة 
من منتجاتهم ومشاريعهم 
ومن بينها مستلزمات شهر 

رمضان الفضيل.
وتعليق���ا عل���ى ه���ذه 
املشاركة، صرح مدير وحدة 
االتصال املؤسسي في بنك 
الكويت الدولي نواف ناجيا 
بالقول »ان مشاركة البنك 
ف���ي هذا املعرض للس���نة 
الثالثة على التوالي تترجم 
التزامه ببرنامجه الرائد في 
مجال املسؤولية االجتماعية 
والذي م���ن خالله يحرص 
على أن يك���ون قريبا من 
عمالئه م���ن زوار املعرض 
التواص���ل معهم  به���دف 
بصورة مباشرة واطالعهم 
عل���ى حمالت���ه وعروضه 
التس���ويقية والترويجية 
اجلدي���دة، ه���ذا باإلضافة 
إلى استقطاب عمالء جدد، 
مبجموع���ة  وتعريفه���م 
واملنتج���ات  اخلدم���ات 
املصرفية املتوافقة مع أحكام 
الشريعة اإلسالمية والتي 
يقدمها لشريحة كبيرة من 
العمالء«، مشيرا إلى تواجد 
فريق مختص من موظفني 
البن���ك في اجلن���اح الذي 

البنك الستقبال  شارك به 
الزوار والعمالء واإلجابة عن 
تساؤالتهم واستفساراتهم 
عن كل م���ا يقدمه لهم من 
منتجات وخدمات تناسب 
تطلعاتهم وتلبي احتياجاتهم 

العصرية.
وأكد ناجيا حرص البنك 
عل���ى رعاية هذا النوع من 
االنش���طة الناجح���ة التي 
حتظ���ي بإقب���ال واهتمام 
الزوار واملشاركني واملدعوين 
ف���ي آن واح���د وذلك لعدة 
اعتبارات، يأتي في مقدمها 
احتضانها لنش���اط ونتاج 
أعم���ال وجه���د ش���ريحة 
مهمة من ش���رائح املجتمع 
الش���باب،  الكويتي، وهم 
وكذلك حسن اختيار موعد 
ووقت تنظيمها، والذي جاء 

متزامنا مع قرب حلول شهر 
رمض���ان الفضيل وحاجة 
الناس الرتياد وزيارة مثل 
هذه املعارض املوس���مية 
املتخصصة باالحتياجات 

الرمضانية.
ودعا ناجي����ا في ختام 
تصريحه الصحافي جمهور 
الشباب،  العمالء، والسيما 
إلى زيارة موقعه االلكتروني، 
أو التواصل معه عبر اخلدمة 
الساعة  الهاتفية على مدار 
»الدولي وياك«، أو متابعة 
حسابه على الفيسبوك، أو 
على تويتر واالنستغرام، 
بهدف التعرف على املزيد من 
املعلومات اخلاصة بالعروض 
واحللول التي يقدمها لهم بني 
احلني واآلخر مبزايا تنافسية 

غر مسبوقة.

مع موقع مميز وخدمات رائعة

مركز سلطان يفتتح فرعاً جديداً للخدمة السريعة
انطالق���ا م���ن التزام���ه 
بالتوس���ع داخ���ل الكويت 
وبالتواجد في جميع املناطق، 
افتتح مركز سلطان فرعه 
ال���� 20 من ف���روع اخلدمة 
السريعة في شارع البالجات 
في الساملية مما يوفر لسكان 
املنطقة جتربة تسوق سريعة 

وسهلة. 
 - »س���لطان  وف���رع 
إكس���برس« مجهز بالكامل 
ومصمم بطريقة توفر لسكان 
املنطقة مجموعة متنوعة من 
الطازج والوجبات  الطعام 
اخلفيفة واملشروبات، كما 
ميتاز موقعه ف���ي منطقة 
الساملية بسهولة الوصول 
اليه ووجود بعض اخلدمات 
اإلضافية ككش���ك لشركة 
اوري���دوو وف���رع ملقه���ى 
سكند كوب ومحل دونكن 

دوناتس.
هذا ويفتح الفرع أبوابه 
على م���دار 24 س���اعة مما 
يس���هل على العمالء املرور 
في كل وقت م���ن النهار أو 

الليل لش���راء م���ا يلزمهم 
القهوة  واالستمتاع بشرب 
أو تن���اول الدوناتس أثناء 

التسوق. 
وجتدر االش���ارة الى أن 
اليوم  مركز سلطان ميتلك 
20 فرعا للخدمات السريعة 
منتش���را في جميع أرجاء 
الكويت حرص���ا منه على 
توفير خدمات راقية وسريعة 
تقدم خدمة نوعية لسكان 
مختلف مناطق الكويت مما 
يسهل عليهم عملية التسوق 

السريع. 
»س���لطان  ويعتب���ر 
إكس���برس« إضافة جديدة 
مميزة إلى سلسلة إجنازات 
ف���ي إطار  مركز س���لطان 
توفي���ر خدمات ال مثيل لها 
لكافة سكان مناطق الكويت 
املختلفة، مما يجعله الوجهة 
املفضلة للتسوق دائما كما 
أنها خير مثال على مجاراة 
مرك���ز س���لطان ملتطلبات 
احلياة العصرية بتوفيرها 
الس���ريعة  لفروع اخلدمة 
ف���ي املناطق التي حتتاجها 
مبا يتناس���ب مع تطلعات 

العمالء.

 د.سميرة السعد مع املشاركني

تدريب اخصائيني من ألبانيا في مركز الكويت للتوحد

حتقيق���ا أله���داف مركز 
الكويت للتوحد في تدريب 
الكوادر املتخصصة مع الفئات 
اخلاصة، واستجابة لطلب 
د.ليري بريشا، حرم رئيس 
ألباني���ا  وزراء جمهوري���ة 
الس���ابق ورئيس���ة مراكز 
التوحد في ألبانيا، مت تدريب 
معلمي مراكزهم وتقدمي دوره 

مكثفة لهم.
املوافق����ة على  ومت����ت 
ذلك واستقبل املركز الوفد 
العاملني  املتخصص م����ن 
ألبانيا  التوحد في  مع فئة 
وملدة أس����بوعني للحصول 
على التدريب والتعليم على 
أساسيات ومبادئ والتعامل 
مع املصاب بالتوحد وكيفية 
التدخل وتنظيم بيئة العمل، 
كما مت تقدمي التدريب لبرامج 

البالغني والتى يقدمها املركز 
للمصابني بالتوحد فوق 21 
عاما من العمر، حيث يشمل 
يومهم على التدريب املهني 
واالجتماع����ي والترفيه����ي 
وم����ا يناس����ب أعماره����م 
ومستوياتهم الفردية.. حيث 
تخل����ل التدريب امتحانات 
وورش عم����ل ومالحظات 
مباشرة داخل الفصول. كما 
افتتاح  التدريب  سبق هذا 
مركزين للتوحد في ألبانيا 
الكويت باملس����اهمة  قامت 
ف����ي بنائهم����ا وجتهيزهما 
للمصابني بالتوحد أحدهما 
للتدخ����ل املبك����ر واآلخر 

للبالغني.
الفريق  إه���داء  كم���ا مت 
مجموعة إصدارات وكتيبات 
مجانية تض���اف ملكتبتهم 

الكثيرين  وسيستفاد منها 
في ألباني���ا تأكيدا إلى مبدأ 

نشر الوعي بهذه اإلعاقة.
وقام���ت مدي���رة مركز 
الكويت للتوحد د.س���ميرة 
التدريبي  الس���عد والفريق 
بتكرمي املش���اركني بشهادة 
ال���دورة وهدي���ة  اجتي���از 
تذكاري���ة من إع���داد طلبة 
ورشة اخلشب تعبيرا وذكرى 
للتواصل باملستقبل، متمنني 
لهم بداية مهنية مبنية على 
أسس صحيحة شاكرين لهم 
ثقتهم واختيار مركز الكويت 
للتوحد للتدريب املتخصص 
واملتميز وتأكيدا على اختيار 
قائدنا وأميرنا صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد 
قائدا لإلنس���انية في العالم 

أجمع. احليدر والثنيان وامليل يكرمون فريق البنك االهلي الكويتي صاحب املركز االول

محمد امليل يكرم فوزي الثنيان

لقطة جماعية للفرق الفائزة بالبطولة

املبنى الرئيسي للبنك األهلي الكويتي قبل وبعد إطفاء األنوار 

موظفو البنك األهلي الكويتي والطلبة ذوو االحتياجات اخلاصة مع معلميهم 

»املصارف« يتوج »األهلي الكويتي« بطالً لكأس البولينغ

اختتم���ت بطولة كأس 
التي  البولينغ ملوسم 2016 
ينظمه���ا ن���ادي مص���ارف 
الكويت على صالة كوزمو 
بالساملية وبحضور رئيس 
مجل���س اإلدارة محمد امليل 
ومدير عام ش���ؤون مجلس 
إدارة البنك األهلي الكويتي 
فوزي الثنيان وأمني الس���ر 
العام جاسم احليدر، حيث 
تأهل للمباراة النهائية فريقا 
البنك األهلي الكويتي وبنك 

برقان.
وتوج فريق البنك األهلي 
بطال لبطولة كأس املصارف 
للبولينغ بعد ف���وزه على 
الذي جاء  فريق بنك برقان 
الثاني، وقام فوزي  باملركز 
الثنيان ومحمد امليل وجاسم 
املركز  احليدر بتقدمي كأس 
األول للبطولة لفريق البنك 
األهلي وتك���رمي فريق بنك 

برقان باملركز الثاني.
م���ن جهته، أش���اد امليل 
بالبطولة ومبستوى الفرق 
املشاركة، وشكر إدارة كوزمو 
الدائم مع  عل���ى تعاونه���ا 
إدارة النادي وتقدم بالشكر 
الفرق املشاركة في  جلميع 
البطولة ولكل من ساهم في 
إجناحها، متمنيا لبقية الفرق 
احل���ظ األوفر في البطوالت 

القادمة.

موظفو »األهلي الكويتي« يشاركون مدرسة الوفاء في زراعة وتخضير حديقة املدرسة  جانب من زراعة وتخضير حديقة املدرسة مبناسبة يوم األرض العاملي

»األهلي الكويتي« يشارك في يوم األرض

تضامنا مع الذكرى السنوية 
ليوم »األرض العاملي«، الذي 
املبادرات  يعد واحدا من أهم 
البيئية في العالم، شارك البنك 
االهلي الكويتي في يوم األرض 
في 22 ابريل 2016، من خالل 
إطفاء األنوار في املقر الرئيسي 
للبنك الواقع في مدينة الكويت، 

شارع أحمد اجلابر.
 وتهدف مشاركة البنك في 
يوم األرض إلى احلفاظ على 
الطاقة والتقليل من استهالك 
الكهرباء تأكيدا على الرسالة 
البيئية الت����ي ينطوي عليها 

هذا احلدث العاملي. 
كما ش����ارك البنك في رفع 
مس����توى الوعي بأهمية هذا 
اليوم م����ن خالل زيارة قامت 
به����ا مجموعة م����ن املوظفني 
ملدرس����ة الوفاء بنات – إدارة 
مدارس التربية اخلاصة لذوي 
االحتياج����ات اخلاصة، وذلك 
يوم اخلميس 21 اجلاري، حيث 
ق����ام البنك األهل����ي الكويتي 
بزراع����ة ش����تالت ونباتات 
املدرس����ة  وأزهار في حديقة 
مبش����اركة 30 طالبا وطالبة 
ومبساعدة املعلمات. وقد كان 
الهدف من هذه الزيارة تعزيز 
معرفة الطلبة بأهمية الزراعة 

وتشجيع املشاركة للمحافظة 
على البيئة.

وتأتي مبادرة البنك األهلي 
الكويتي بنشر التوعية بيوم 
األرض جزءا من استراتيجيته 
للمسؤولية االجتماعية لعام 
2016 والتي تهدف إلى مساندة 
ذوي االحتياجات اخلاصة من 
خالل دعم املبادرات املختلفة 

التي تتي����ح لهم االندماج في 
املجتمع، وممارس����ة حياتهم 
بصورة طبيعية أسوة بسائر 

الفئات األخرى. 
وملعرفة املزيد من املعلومات 
الكويتي،  البنك األهل����ي  عن 
يرجى زيارة املوقع اإللكتروني 
للبنك، أو االتصال مبركز خدمة 

العمالء »أهال أهلي«.

افتتاح مركزين 
للتوحد في ألبانيا 
ساهمت الكويت

في بنائهما 
وجتهيزهما للمصابني 

بالتوحد


