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خالل احتفالية استثنائية مبدينة الكويت لرياضة احملركات

«الوطني» تّوج الفائز بـ ٢٥٠ ألف دينار 
ضمن سحب اجلوهرة ربع السنوي

اختتم بنك الكويت الوطني سحوبات 
اجلوهــرة ربع الســنوية للعام ٢٠٢٢

بفعالية مميزة تعكس حرص البنك على 
تقدمي جتربة شاملة لعمالئه تتضمن 
مجموعــة حصريــة مــن الســحوبات 
واجلوائــز التي تناســب احتياجاتهم 

وتطلعاتهم.
ووسط أجواء رائعة وتفاعل كبير 
من كل احلضور، نظم الوطني فعالية 
استثنائية في مدينة الكويت لرياضة 
احملــركات يــوم اجلمعة ١٦ ديســمبر 
اجلــاري، تضمنت مجموعــة متنوعة 
مــن األنشــطة التي تناســب كل أفراد 
العائلة إضافة إلى اجراء سحب حساب 
اجلوهرة الربع السنوي وحفل غنائي 

في ختام اليوم.
وقد مت اإلعالن عن فوز عبدالوهاب 
محمد عبدالرسول القالف مببلغ ٢٥٠ ألف 
دينار، وذلك بحضور ممثل عن وزارة 
التجارة والصناعة، إلى جانب ممثلي 
بنك الكويت الوطني وممثل عن شركة 
«ديلويــت» العاملية، شــهدت الفعالية 
العديد من األنشطة الترفيهية املميزة 
علــى مدار اليوم بداية من الســاعة ١٠

صباحا شملت ألعابا ترفيهية خاصة 
لألطفال وكذلك باقي الشرائح العمرية 

املختلفة.
كذلك مت تخصيص أجنحة متعددة 
لعــرض أبــرز اخلدمات التــي يقدمها 
بنك الكويت الوطني لعمالء اخلدمات 
املصرفية اخلاصة واخلدمات املصرفية 
للعائلة املمتازة، كما شارك أيضا عمالء 

اخلدمات املصرفية لألعمال.
وبهــذه املناســبة، قــال مديــر عام 
مجموعة اخلدمات املصرفية الشخصية 
في بنك الكويت الوطني محمد العثمان: 
«قدمنا خالل العام فعاليات مميزة القت 
قبــوال كبيــرا من عمالئنــا، ما يعكس 
حرصنا على أن نكون األقرب لهم لتلبية 

مبكافــأة  املتعلقــة  اســتراتيجيتنا 
عمالئنا، كما ميثل قناة ادخارية مميزة 
تشجع العمالء على االدخار ما يجعله 
عامال رئيســيا في حتقيــق الهدف من 
استراتيجية الوطني لتحقيق الشمول 

املالي وترسيخ ثقافة االدخار».
ووعد العثمان العمالء بتقدمي املزيد 
من التجارب والفعاليات االستثنائية 
خالل العام اجلديد في ظل الروح التي 
تســود فريق عمل الوطني من حرص 
شديد على تلبية تطلعات واحتياجات 
العمــالء واعتبارها أهدافــا ال يقبل إال 
بتحقيقها والوصول برضا العمالء إلى 

أقصى مستوى ممكن.
ويدخل عمــالء حســاب اجلوهرة 
تلقائيا في السحب على جوائز بقيمة 
٥ آالف دينار أسبوعيا و١٢٥ ألف دينار 
شــهريا واجلائزة الكبــرى بقيمة ٢٥٠
ألف دينار ربع سنوي، حيث إن كل ٥٠

دينارا يقوم العميل بإيداعها في حساب 
اجلوهرة متنحه فرصة ليكون الفائز 
التالي. وميكن فتح حســاب اجلوهرة 
بكل سهولة من خالل خدمة الوطني عبر 
اإلنترنت وخدمة الوطني عبر املوبايل 
أو من خــالل زيارة أقــرب فروع بنك 

الكويت الوطني.

احتياجاتهــم ومعرفة تطلعاتهم لبذل 
قصارى جهدنا لتلبيتها في املستقبل».

وأكــد العثمــان أن الوطنــي يقدم 
لعمالئه جتربة شــاملة واســتثنائية 
تضــم باقة مــن اخلدمــات واملنتجات 
املصرفية املتميزة وكذلك حلول الدفع 
األكثــر تطــورا إلى جانــب ان برنامج 
مكافآت هو األكبر في الكويت، باإلضافة 
إلى الفعاليات الترويحية، ما يجعلهم 

دائما يشعرون بالتميز.
وأضاف: «حســاب اجلوهرة ميثل 
الركائــز األساســية لتنفيــذ  إحــدى 

ممثلو «الوطني» ووزارة التجارة و«ديلويت» خالل سحب اجلوهرة ربع السنوي

جانب من الفعالية املنظمة مبدينة الكويت لرياضة احملركات

محمد العثمان

خالل اإلعالن عن الفائز بجائزة ٢٥٠ ألف دينار ضمن سحب اجلوهرة ربع السنوي

معرض «البناء - بيتك» يختتم فعالياته غدًا السبت
املشــاركني  مــن  عــدد  أكــد 
والعارضــني املمثلــني بشــركات 
وطنية في معرض البناء (بيتك) 
أهميــة احلــدث فــي اســتحداث 
مجموعة متكاملــة من املنتجات 
املصنعة بأحدث الطرق العلمية 
والتقنيــة احلديثــة واخلدمــات 
املتطورة للمواطنني واملستثمرين 
حتت سقف واحد وصوال إليجاد 
أفضل احللول املبتكرة والتطورات 

الصناعية.
وأجرت شركة معرض الكويت 
الدولي لقاءات متفرقة مع عدد من 
املشاركني والرعاة ملعرض البناء 
(بيتك) املقام على أرض املعارض 
الدولية في منطقة مشرف، والذي 
يختتم فعالياته غدا (الســبت)، 
الفتني إلى أن املعرض يعد فرصة 
لتقدمي أفضل العروض املنافسة، 
فضال عن وضع احللول املناسبة 
مــن خالل عقد الورش املصاحبة 
للمعــرض. وفــي هذا الســياق، 
أكــد رئيس مجلس إدارة شــركة 
(برافو هومز) للمقاوالت م.عبداهللا 
املوســوي أهمية معارض البناء 
املتخصصة في دفع مسيرة التطور 
والنمو في قطاع البناء الكويتي 
عبــر عــرض أحــدث املنتجــات 
والتقنيات أمام اجلمهور وتعزيز 

املشاركة في السوق احمللي.
وقال إن الشــركة تسعى إلى 
حتقيق رؤيتها الطموحة لتعزيز 
التواجــد فــي قطاع االنشــاءات 
الكويتية وذلك بالتركيز على قطاع 
املقاوالت والبنــاء، باإلضافة الى 
حتقيق السرعة واالجناز والدقة 
في املشــاريع وااللتزام مبعايير 
اجلودة العاليــة واحملافظة على 
ارضــاء جميع العمالء واالختيار 

الدقيق لفرق العمل.
من جانبــه، قال مديــر ادارة 
التســويق بشــركة (الصناعات 
الوطنيــة) م. طــواري املنفي إن 
املعــارض اســتطاعت على مدى 
ســنوات طويلة ان تؤكــد الدور 
املهم من خالل دعم قطاع االنشاء 
والبناء في البالد باعتبارها جتمعا 
للمختصني في هذا املجال ســواء 

من القطاع احلكومي واخلاص.
وقال ان مشــاركة العديد من 
اجلهــات احلكوميــة واخلاصــة 
املجــال ومنهــا  بهــذا  املعنيــة 
(الصناعات الوطنية) جعلت من 
املعارض حدثا وطنيا سنويا يعنى 
بدعم الصناعــة احمللية واملنتج 
الكويتي. على الصعيد ذاته، قال 

املدير العام لشركة (مجموعة 
اي ال ســي العاملية) للتجارة 
العامــة واملقــاوالت م. محمد 
عرفــان إن الشــركة تســعى 
من خالل مشــاركتنا في هذه 
الفعالية املهمة في تقدمي أفضل 
احللول املبتكرة للراغبني في 
عمليات البنــاء وفتح املجال 
أمام شــركات القطاع لاللتقاء 
وتبادل املعلومات والتقنيات 

واألفكار احلديثة.
وذكر أن الشــركة تسعى 
من خالل مشاركتها الى تقدمي 
خدمات البناء والتشطيب على 
املفتاح والبناء واالضافات بدقة 
عالية ومبعايير هندسية طبقا 
لقوانني الكويت، الفتا إلى أن 
الشركة تقدم خصومات بجانب 
خدماتنا املميزة من عمل جميع 
املخططــات والرخص مجانا 

وتصميم الواجهات.
كما أكد مدير املبيعات في 
شــركة (أســيكو املجموعة) 
العبيدان اســتمرار  يوســف 
الشركة في سعيها نحو دفع 
العمرانــي  التطويــر  عجلــة 
واإلســكاني وتعزيز التنمية 
املبنيــة  املســتدامة للبيئــة 
فــي املدن اجلديــدة وذلك من 
خالل دورها التنموي كشركة 

شــركات املقاوالت العريقة خالل 
فتــرة وجيزة. وبني أن الشــركة 
قامت بتنفيذ عدة مشاريع متميزة 
بكفاءة عالية واقتدار، مما أعطى 
ثقة للشركات والوزارات وجهات 
االشــراف املختلفة نظــرا لألداء 
املتميــز واالجناز فــي مواعيدها 

املقررة.
كما قــال مديــر املبيعات في 
شركة (دخيل اجلسار) للصناعات 
الكهربائية عدنان فطوم إن الشركة 
لدى العديد من املنتجات املتنوعة 
ذات اجلــودة العاليــة في مجال 
الكهرباء واالنارة لتلبية احتياجات 
ورغبات عمالئها الكرام، مؤكدا أننا 
نقوم من خالل مشاركتنا بتقدمي 
حلــول جديدة ونســعى بشــكل 
مســتمر الى التواصل مباشــرة 
مع العمالء. وأضاف أن الشــركة 
تقدم مجموعة جديدة من مراوح 
التهوية وعلب احلديد «داجكو» 
إحــدى العالمــات التجارية التي 
متتلها شركة اجلسار والتصاميم 
اجلديدة من البالكات والعديد من 
منتجات االنارات اخلارجية فضال 
عن تقدمي اخلصومات في املعرض.
على الصعيد ذاته، قال مدير 
املبيعات في شــركة (هيدروتك) 
الهندسية خضر عكاري إن الشركة 
حريصة على املشاركة في املعارض 
التي يقيمها معرض الكويت الدولي 
نظرا خلبراتها الطويلة وخدماتها 
الرائدة التي تقدمها للجميع، مؤكدا 
أهميــة التواجد في هــذا احلدث 
لعرض منتجاتنا وخدماتنا للجميع 
وبحلول مبتكرة. وأضاف عكاري 
«يســرنا التواجد في هذا احلدث 
الذي لــم تنقطع مشــاركتنا فيه 
حيــث دائما نكون فــي الطليعة 
وإن الشــركة دائما كانت سباقة 
وحريصة إلرضاء زبائنها وتقدمي 
جميع النصائح وكل ما هو جديد 

في املجال الهندسية».

كويتيــة تقــدم حلــول بنــاء 
هندســية متكاملة ومنتجات 
مواد انشــائية عالية اجلودة 

وبصناعة وطنية.
وقــال إن الشــركة لديهــا 
خبرات أكثــر من ثالثة عقود 
وذلــك عبر قطاعاتها الســتة 
(الصناعيــة - اإلنشــائية - 
االسمنت - البيوت - العقارية 
واللوجســتية)، مــا يجعــل 
أسيكو املجموعة محطة واحدة 
شــاملة تلبي كل االحتياجات 
جلميع أنواع املشاريع السيما 
مشاريع السكن اخلاص، علما 
أن أســيكو لإلنشاءات لقطاع 
املقاوالت مصنفة درجة أولى 
في اجلهاز املركزي للمناقصات 

العامة.
مــن جهتــه، قــال رئيس 
مجلس ادارة شركة مجموعة 
العطــاوي للتجــارة العامــة 
العطاوي  واملقاوالت صالــح 
الشــركة تأسســت عــام  إن 
١٩٩٨ وهي شــركة عريقة مبا 
ميلكها مؤسســوها من خبرة 
وإمكانــات (فنيــة واداريــة) 
عريقة فــي تنفيــذ املقاوالت 
وتنفيذ املشــاريع اإلنشائية 
املتنوعة، مما يؤهلها للوثوب 
بخطوات واسعة الى مصاف 

مشاركون باملعرض أكدوا توفير أفضل احللول املبتكرة والتطورات الصناعية حتت سقف واحد

م. طواري املنفي م. محمد عرفان

يوسف العبيدان

خضر عكاري

صالح العطاوي

«زين» الشريك اإلستراتيجي ملسابقة «كويت تاميز» للرسم
أعلنــت شــركة زيــن عن 
شراكتها االســتراتيجية مع 
مسابقة الرسم للطلبة بعنوان 
«الكويت، ســنوات من اآلن» 
التي نظمتها صحيفة كويت 
أكثــر من  تاميــز مبشــاركة 
١٠٠٠ طالــب وطالبــة من ٨٠

مدرسة عامة وخاصة ومدارس 
االحتياجات اخلاصة، والذين 
أظهروا من خاللها إبداعاتهم 
الفنيــة ورؤيتهم  ومواهبهم 

ملستقبل الكويت املستدام.
وشاركت «زين» في حفل 
تكرمي الفائزين باملراكز األولى 
باملسابقة الذي أقيم في مطبعة 
صحيفة كويت تاميز مبنطقة 
الشويخ، وذلك بحضور مدير 
العالقــات املؤسســية  إدارة 
بشــركة زيــن الكويــت حمد 
التسويق  املصيبيح، ومدير 
واإلعــالن فــي كويــت تاميز 
طالب كنجــو، باإلضافة إلى 
الطلبة والطالبات املشاركني 
وعائالتهم. ودأبت «زين» على 
املبادرة املجتمعية  دعم هذه 
املميزة على مدار الســنوات 
العشــر املاضية حرصا منها 
على تشجيع مختلف اجلهود 
التي تهدف إلى تنمية وصقل 
مهارات الشباب واألطفال في 
شتى املجاالت، ومنها املجاالت 

الرســومات حول مســتقبل 
الكويــت املســتدام، بحيــث 
أظهروا مواهبهم وإبداعاتهم 
الفنية عبر لوحاتهم وعكسوا 
من خاللها فــي نفس الوقت 
رؤيتهم اخلاصة لكويت الغد، 
وقد مت تكرمي الفائزين باملراكز 

األولى بجوائز قيمة.
وأكدت «زيــن» أن دعمها 
ملثل هذه الفعاليات التربوية 
ذات الطابــع الفنــي يأتي في 
إطــار حرصهــا علــى دعــم 
اإلبداعية  ومســاندة األعمال 
وتنميــة املهارات الفنية لدى 
األطفال والشباب، حيث تؤمن 
الشركة بأن التعليم هو البوابة 

الرئيسية لتنمية املجتمعات، 
ومن هــذا املنطلق فقد أخذت 
على عاتقها دعم مجموعة من 
املبادرات في هذا االجتاه نظرا 
للدور احليــوي الذي يلعبه 
التعليــم والفــن فــي تعزيز 

النسيج االجتماعي.
بدعــم  «زيــن»  وتهتــم 
ومساندة اجلهات التي تقدم 
املناســبة لألجيــال  البيئــة 
القادمة وفــق أعلى املعايير، 
حيث لن تدخر الشركة جهدا 
في تقدمي املساندة والدعم لكل 
جهة متلك فكرة ورؤية تتسم 
بنواحي اإلبداع وتخدم املجتمع 

وتسهم في رفعة الوطن.

أكثر من ١٠٠٠ طالب وطالبة أظهروا إبداعاتهم ومواهبهم الفنية ورؤيتهم لكويت الغد

حمد املصيبيح خالل تكرمي أحد الطلبة الفائزين

الفنيــة والثقافيــة واألدبية، 
حيــث ســعت الشــركة مــن 
خالل مشــاركتها إلى توفير 
بيئة إبداعية لطلبة وطالبات 
املدارس الحتضــان طاقاتهم 
ومواهبهم وتنمية هواياتهم 
الفنية التي تشــبع شــغفهم 

وطموحاتهم.
وشهدت املسابقة مشاركة 
واســعة من مجموعة كبيرة 
من طلبــة وطالبات املدارس 
من مختلف الفئات العمرية، 
املــدارس  مثلــوا  والذيــن 
احلكومية واخلاصة ومدارس 
ذوي االحتياجات اخلاصة من 
جميع أنحاء الكويت، وارتكزت 

حمد املصيبيح وطالب كنجو يتوسطان الطلبة الفائزين

احلماد: «بوبيان» حريص على تطوير مهارات 
موظفيه ودعمهم لالبتكار واإلبداع

بوبيــان  بنــك  نظــم 
IPMO» مــع  بالتعــاون 

Advisory MENA»، شهادة 
محترف إنشــاء وتطوير 
إدارة املشــاريع  مكاتــب 
بشــكل فعــال ملوظفــي 
إدارة املشــاريع، والتــي 
تطرقــت إلــى مجموعــة 
املهمة  مــن املوضوعــات 
التــي تــؤدي بدورها إلى 
حتســني جودة املشاريع 
وتعزيز القدرة على توقع 
املخاطر ومواجهتها ووضع 
اخلطط لتحســني القدرة 
على التطوير املؤسسي في 

زمن قياسي.
وفي هذا السياق، قال 
مدير عام مجموعة املوارد 
البشرية في بنك بوبيان، 
عادل احلماد إن البرنامج 
الــذي يأتي حتــت مظلة 
Boubyan Business School

إمنا يبرهــن على حرص 
إدارة بنــك بوبيــان على 
تطوير مهــارات موظفيه 
ودعــم االبتــكار واإلبداع 

باملوظفــني».   االهتمــام 
وحــول البرنامج، أوضح 
احلمــاد أنــه ومــن خالل 
هــذا البرنامــج التدريبي 
والشهادة الدولية اكتسب 
موظفونا في قســم إدارة 
املشاريع مهارات متقدمة 
فــي كيفية إنشــاء وإدارة 
املشــاريع  إدارة  مكتــب 
حتى يتمكنوا من تطبيق 
نهج منظم لتحسني القدرة 
التطوير املؤسســي  على 
في زمن قياســي وغيرها 

مــن احملاور التــي حتقق 
الثقافة العلمية والفكرية 
إلدارة املشاريع على أسس 
علميــة والقائمــة ايضــا 
على خطط اســتراتيجية 
طويلــة وقصيــرة املدى، 
األمر الذي يســهم بشــكل 
فاعــل فــي تعزيــز آليات 
السوق وخضوع العمل إلى 
قواعد ومقاييس ســليمة 
إلى حد كبير. من جانبه، 
قــال مســاعد املديــر فــي 
إدارة التدريب والتطوير، 
عبدالوهــاب اخلبيــزي: 
«نســعى دائمــا كفريــق 
واحــد فــي بنــك بوبيان 
إلــى أن نكــون مؤسســة 
مصرفيــة حريصــة على 
توظيف وتدريب ومتكني 
ملســاعدتهم  موظفينــا 
على النجــاح في حياتهم 
املهنيــة معنا، حيث نركز 
دائما على تأهيل الكوادر 
الوطنية وتدريبها للنجاح 
في الصناعة املصرفية في 
جميع القطاعات واألقسام».

«IPMO» البنك نّظم برنامج شهادة محترف إنشاء وتطوير مكاتب إدارة املشاريع

عبدالوهاب اخلبيزيعادل احلماد

وتعزيــز مهارات التعامل 
مع العمــالء مما ينعكس 
إيجابا على األداء الوظيفي 

والتطوير املؤسسي.
وأضــاف: «نؤكد دائما 
حرص بنــك بوبيان على 
تنميــة وتطويــر مهارات 
مــوارده البشــرية، كما ال 
نألو جهدا في سبيل توفير 
التدريبية  البرامج  أفضل 
والشهادات العاملية املعتمدة 
لهم انطالقا من إحدى قيم 
البنك الرئيســية أال وهي 

املستشار الكويتي

Abumishari١@yahoo.com 
د.عبداهللا فهد العبداجلادر

مستشار تطوير إداري وموارد بشرية 

توفير ميزانية أوًال

الكويت بلد يعتمد على إيرادات النفط لتغطية ميزانية 
احلكومة، ومرت منذ سنوات بأزمات مالية عاملية ومحلية 
وخاصة عند انخفاض سعر النفط وأصبح لديها عجز 
في امليزانية، وهناك مقترحات حكومية وبرملانية بحل 
هذه املشكلة، ولكن التزال تعتمد على النفط فقط مع 
أن أســعار النفط ارتفعت بعد انتهاء أزمة «كورونا» 
وبدء حرب روسيا وأوكرانيا، وهناك أسباب في عدم 
تغطية ميزانية الدولة للمصروفات واملشاريع واملطالبات 

البرملانية.
وهناك مطالبات برملانية مالية خالل األشهر الثالثة 
في دور االنعقاد األول تكلف مليارات الدنانير بعضها 
مستحق واآلخر يحتاج إلعادة النظر فيه، ولكن حسب 
امليزانية املتوافرة للحكومة لن تستطيع املوافقة على 

بعضها لعدم توافر امليزانية لها.
واحلكومة عليها أوال حل مشاكل إدارية ومالية في 
اجلهات احلكومية، تتمثل في القضاء على الفســاد، 
وخاصة الذي يأتي من بعض القيادين، والقضاء على 
جتار اإلقامات وحل مشكلة التركيبة السكانية، كما أن 
هناك مخالفات مالية وإدارية ترهق امليزانية احلكومية 
مكتوبة وموجودة في تقرير ديوان احملاسبة الذي مت 

تســليم نسخ منه إلى احلكومة ومجلس األمة وهناك 
جهات رقابية حكومية للشؤون املالية واإلدارية لديها 
تقارير بشأنها، وكل هذه األمور مرت على حكومات 
ومجالس أمة سابقة، ولألسف لم حتل ومازالت مستمرة.
لذلك، يجب االهتمام بهذه األمور أوال وحلها خالل 
هذه الفترة وبعدها ستكون هناك ميزانية، وستكون 
احلكومة قادرة على إعادة النظــر في املطالب املالية 
ملجلس األمة وتســتطيع تغطية تكلفتها، كما لم تتم 

التطرق ملصادر دخل بديلة.
وهناك بعض الدول اخلليجية التي متتلك مصادر 
متنوعة للدخل، فعلى ســبيل املثال، السعودية لديها 
صناعة وزراعة ومواســم العمرة واحلج والسياحة، 
واإلمارات لديها االستثمار األجنبي والسياحة، وسلطنة 

عمان لديها الصناعة والزراعة والسياحة. 
أما الكويت فماذا لديها؟ ويكمن هنا القول بأن الكويت 
لديهــا القدرة على أن تكون لديها صناعة وســياحة، 
واستثمار أجنبي مباشــر، وإصالح اقتصادي، لكن 
حتتاج إلى قرار سريع وجاد يجب أن يطبق، وعليها أن 
توقف الهدر احلكومي والفساد املالي وتنفيذ مالحظات 

وتوصيات ديوان احملاسبة.


