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Ooredoo الكويت حتصد جائزتني 
من حفل جائزة اإلبداع اإلعالني ٢٠١٩

في إجنــاز آخــر يضاف 
لرصيد إجنازاتها هذا العام، 
حصدت Ooredoo الكويت، أول 
شركة اتصاالت تقدم اخلدمات 
الرقمية املبتكرة في الكويت 
على جائزتني خالل فعاليات 
املوسم السابع حلفل جائزة 
اإلبداع اإلعالني والذي يقام 
ســنويا حتت مظلة امللتقى 
اإلعالمــي العربي بإشــراف 
أمينه العام ورئيس اجلمعية 
الكويتية لإلعالم واالتصال 

ماضي اخلميس.
أقيمت فعاليات احلفل يوم 
اخلميس املاضــي في مركز 
جابر األحمد الثقافي بحضور 
عدد من كبار الشــخصيات 
ومجموعــة مــن اإلعالميني 
والفنانني الكبــار واملبدعني 
في مجال اإلعالم واإلعالن في 
الكويت ومن اخلليج العربي 
العربــي وعدد من  والوطن 
مؤثري ومشاهير السوشيال 

ميديا. 
وحصلــت Ooredoo على 
التالية:  الفئات  اجلوائز في 
أفضل شــخصية في مجال 
العالقــات العامة لعام ٢٠١٩ 
والتــي حصل عليهــا مدير 
أول إدارة االتصال املؤسسي 
لدى Ooredoo الكويت مجبل 
األيــوب، واجلائــزة الثانية 
كانت مــن نصيــب اإلعالن 
الوطنــي «امــا الكويت وإال 
فال» كأفضل إعالن مبناسبة 

األعياد الوطنية. 
املناســبة، صرح  وبهذه 
إدارة االتصــال  مديــر أول 
 Ooredoo لــدى املؤسســي 
الكويت مجبل األيوب قائال: 
في البداية أتوجه بالشــكر 
اجلزيــل ألمني عــام امللتقى 

هــذا احلفل كل عــام تقديرا 
للتميز في تقدمي أفكار مميزة 

وجديدة كليا لعمالئنا. 
وأضاف األيوب بالقول: 
Ooredoo تقــدم العديــد من 
الرقميــة حتــت  اخلدمــات 
العامــة  ســقف العالقــات 
والتي التي تهدف الى خلق 

بيئة ناميــة للوعي الفكري 
احلديث الرقمي، حيث نسعى 
باستمرار للحفاظ على سمعة 
عالمتنا التجارية املرموقة. 
وختــم مجبــل بالقــول: 
إن شــركة Ooredoo ستكمل 
مســيرة النجاح، متمنيا أن 
تنال الشــركة جوائز أخرى 
قيمــة في مجــاالت عدة في 
املستقبل، حيث ان اهتمامنا 
بعمالئنا والتزامنا بتقدمي كل 
ما من شــأنه إثراء جتاربهم 
يحتم علينا االســتمرار في 
تقــدمي األفضل لهــم، وذلك 
اتســاقا مع قيمنا األساسية 
وهــي االهتمــام والتواصل 
والتحــدي، وحصولنا على 
هــذه اجلوائــز اليــوم دليل 
علــى أننــا كســبنا التحدي 
بفضــل اهتمامنا وتواصلنا 
مــع عمالئنــا، ونهديهم هذا 
النجاح لثقتهم التي منحونا 

إياها على مدار األعوام.

مجبل األيوب يفوز بجائزة أفضل شخصية في مجال العالقات العامة

مجبل األيوب يتســلم جائزة أفضل شخصية في مجال العالقات العامة لعام 
٢٠١٩ من ماضي اخلميس

ناظم الغبرا ومجبل األيوب وجاسم عبدالرحيم وعبداحملسن الفهد

العربــي ماضــي  اإلعالمــي 
اخلميــس على جهــوده كل 
عام في دعم وتقدير املبدعني 
من داخل الكويت وخارجها 
وعلى جميع املستويات ومن 
جميع القطاعات، كما أننا في 
Ooredoo وبكل فخر نحظى 
بالفــوز بجوائــز مميزة في 

هاشم يتفقد مصفاة ميناء األحمدي

«احتاد املصارف».. ٣٨ عامًا من اإلجناز
يصادف في هذا العام مرور ٣٨ عاما 
على تأسيس احتاد مصارف الكويت الذي 

تأسس بتاريخ ١٢ ديسمبر ١٩٨١.
وتزامنا مع هذه املناســبة فقد قرر 
االحتاد إقامة حفل سنوي للتميز الصحافي 
في ٢٣ ديسمبر اجلاري يتم فيه تكرمي 
عدد من الصحــف لدورها املتميز على 
الساحة اإلعالمية الكويتية، والذي تقوم 
به في إطار يتسم باحليادية والشفافية 
واملصداقية والتوازن في متابعة األحداث 
ونقل األخبار وخاصة االقتصادية واملالية 

واملصرفية.
وقد حرص احتاد مصارف الكويت 
منذ نشــأته على إبراز دور البنوك في 
خدمة االقتصاد الوطني. وميثل االحتاد 
البنوك في كل اللقاءات واملنتديات املتعلقة 
بشؤون العمل املصرفي سواء كان ذلك 
مع األجهزة احلكوميــة أو البرملانية أو 
وحدات املجتمع املدني املختلفة ويعمل 
على تقوية أواصــر العالقة بني القطاع 
املصرفي وغيره من القطاعات االقتصادية 

واالجتماعية األخرى.
وقــد شــهدت الســنوات املاضية 
تناميا فــي دور االحتاد، حيث يواصل 
التي  املكتسبات  بالتركيز على  مسيرته 
حتققت. وستشهد املرحلة القادمة تنفيذا 
الســتراتيجية جديدة لالحتاد تعكس 
االهتمام الكبير من البنوك لتحقيق املزيد 
من األهداف حتت مظلته مبا يتسق مع 
جميع التغيــرات والتطورات املصرفية 
واالقتصادية، مبا يعكس الرؤية املستقبلية 
لدوره وزيادة مستويات التفاعل مع كل 
القضايا واملوضوعات وتعزيز التعاون مع 
بنك الكويت املركزي واملؤسسات احلكومية 
والتشريعية للتعبير عن آرائها ومناقشة 
أي تعديــالت تشــريعية مقترحة وأي 
مستجدات ذات عالقة بالشأن االقتصادي 
واملصرفي، مبا يعزز دور البنوك وأهميته 
في حتقيق التنمية املستدامة، ودورها في 

مجال الريادة االجتماعية.
كما أن االحتاد لــم يغفل االهتمام 
بالنشاط االجتماعي والثقافي والعلمي 
والرياضي والعمل اخليري واإلنساني 
في املجتمع إميانا بــدوره في التنمية 
االجتماعية، باإلضافة إلى دعمه الفعاليات 
واألحداث الوطنية في مختلف املجاالت، 
وذلك من خالل مساهماته ومتويله للعديد 
من األنشطة في إطار حرصه على ممارسة 
دوره في مجال املســئولية االجتماعية 
وتبني األفكار واملشروعات اجليدة ذات 
األثر اإليجابي العميق وطويل املدى في 
مجال املســؤولية االجتماعية من خالل 

العديد من الوسائل.
ومتتلــك البنوك الكويتية ســجال 
حافال باملبادرات التــي تقوم بتنفيذها 
سواء منفردة أو بالشراكة مع منظمات 
املجتمع املدني في الكويت، والتي تدعم من 
خاللها مختلف القطاعات. وقد بلغ إجمالي 
مساهمات االحتاد والبنوك الكويتية في 
مجال املسؤولية االجتماعية خالل الفترة 
(١٩٩٢-٢٠١٨) نحــو ٥٨٨ مليون دينار، 
حيث يعد القطــاع املصرفي في طليعة 
القطاعات في هذا املجال وال يضاهيه اي 
قطاع آخر في اإلنفاق االجتماعي السخي 
الذي يقوم به مببادرات مباشرة منه او 
بالتعاون مع املجتمع املدني في مختلف 
املجاالت لتعزيز التأثيرات اإليجابية على 

املجتمع مبا يتسق مع مبادئ التكافل.
من جانب آخر، فقد أسست البنوك 
الكويتية ضمن أنشطتها املشتركة شركة 
 knet اخلدمات املصرفية اآللية املشتركة
والتي تتولى ربط أجهزة الصرف اآللي 
بني البنوك، والتي سهلت عمليات الصرف 
اآللي للمواطنــني محليا وخارجيا. كما 
أسست البنوك الكويتية في إنشاء شركة 
شبكة املعلومات االئتمانية net ci لتجميع 
املعلومات والبيانات اخلاصة باالقتراض 

والتسهيالت االئتمانية.

واجلدير بالذكر، أن فكرة تأسيس متت 
مبوجب اتفاقية موقعة بني رؤساء مجالس 
إدارات كل من بنك الكويت الوطني والبنك 
التجاري الكويتي وبنك اخلليج والبنك 
األهلي الكويتي وبنك الكويت والشرق 
األوسط (البنك األهلي املتحد حاليا) والبنك 
العقاري الكويتي (kib حاليا) وبنك الكويت 
الصناعي وبنك برقان حتت مسمى جلنة 
املصارف الكويتية التي استمرت في العمل 
البنوك األعضاء  الروابط بني  على دعم 
وتوثيق أسس التعاون بينها والتنسيق بني 
نشاطاتها حتقيقا ملصاحلها املشتركة في 
إطار خطط الدولة وسياساتها االقتصادية 
والنقدية، والقيام ببحث القضايا املشتركة 
املتعلقة مبختلف أوجه نشاطات البنوك 
األعضاء والسعي إليجاد احللول املناسبة 
للمشاكل التي تواجهها وكذلك التنسيق 
وتعزيز التعاون مع بنك الكويت املركزي 
في تنفيذ السياسة النقدية واملصرفية التي 
يضعها، وإبداء ما تراه البنوك األعضاء 

من مقترحات في هذا الشأن.
وبتاريــخ ١٦ مايو ٢٠٠١ مت إشــهار 
احتاد املصارف الكويتية من قبل وزارة 
الشؤون االجتماعية والعمل مبوجب القرار 
الوزاري رقم ٨٢ لســنة ٢٠٠١ ليواصل 
االحتاد حتقيق األهداف التي بدأتها جلنة 
املصارف الكويتية وغيرها من األهداف 
التي تضمنها نظامه األساسي. وبعد صدور 
القانون رقم ٣٠ لســنة ٢٠٠٣ اخلاص 
بالبنوك اإلســالمية، انضم بالتتابع كل 
من بيت التمويل الكويتي وبنك بوبيان 
وبنك وربة لعضوية االحتاد. وبعد صدور 
القانون رقم ٢٨ لسنة ٢٠٠٤ والذي مبوجبه 
مت السماح للبنوك األجنبية بالعمل في 
الكويت، توالــى انضمام فروع البنوك 
األجنبية لالحتاد ليتغير اسمه إلى احتاد 
الكويت، ويصل إجمالي عدد  مصارف 
األعضاء إلى ٢٣ عضوا (١١ بنكا كويتيا 

و١٢ فرعا للبنوك األجنبية).

في إطار زيارات مؤسسة البترول الكويتية 
لتفقد مختلف مشــاريع وأنشطة الشركات 
النفطية على امتداد مواقعها في أرجاء الكويت، 
قام الرئيس التنفيذي للمؤسسة هاشم هاشم 
وأعضاء من مجلس إدارة املؤسســة بزيارة 
مصفاة ميناء األحمدي أمس ملتابعة اجلهود 
املتواصلة التي تبذلها شركة البترول الوطنية 
الكويتية لتعزيز القدرة اإلنتاجية للشركة.
وقد كان في مقدمة مســتقبليهم الرئيس 
التنفيذي للشركة وليد البدر ونواب الرئيس 
التنفيذي ومديرو ومنتســبو مصفاة ميناء 

هاشم هاشم خالل زيارة مصفاة ميناء األحمدياألحمدي.


