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االثنني  16يوليو 2012

شفروليه «كامارو 2012 »V6
للفائزين اجلدد من «»VIVA

أعلنت شركة االتصاالت
الكويتي����ة  VIVAعن اس����م
الفائزين اجلدد في الس����حب
االس����بوعي حلمل����ة «اربح
سيارة كل اسبوع» ،حيث فاز
كل من :عب����داهلل احمد عبيد
ومكارديش برباريان بسيارة
ش����فروليه كامارو ،V6 2012
وذلك في اطار اجلهود احلثيثة
للشركة لتقدمي افضل خدمة
متيز عمالءها ومنحهم االفضل
دائما.
وقد عب����ر الفائزون عن

فرحتهم باجلوائز عند سماعهم
خبر فوزهم ،وتوجهوا بالشكر
لش����ركة  VIVAالتي منحتهم
فرصة الفوز ،مشيرين الى ان
هذا الفوز جاء بعد محاوالت
متك����ررة ،متمن��ي�ن الف����وز
للجميع.
كم����ا تتمن����ى الش����ركة
للمشتركني الذين لم يحالفهم
احلظ هذه امل����رة حظا اوفر
في املرات املقبلة خاصة مع
اس����تمرار عمليات الس����حب
اسبوعيا والتي ستكون على
سيارة شفروليه كامارو .V6
واك����دت « »VIVAحرصها
عل����ى تقدمي ع����روض متيز
عمالءنا دائما ،ويأتي ذلك في
ظل اس����تراتيجيتها الرامية

لتقدمي افضل خدمة جلمهورها
الواس����ع في الكويت ،بشكل
مس����تمر ودائم ،وقد حضر
الس����حب ممثلون عن وزارة
التجارة وشركة .VIVA
جت����در االش����ارة الى ان
عرض  VIVAمس����تمر لعدة
اسابيع مقبلة ،وهو حصريا
لعمالء  VIVAالكرام ذي الدفع
املسبق.
ويتضمن العرض فرصتني
لدخول السحب والفوز بسيارة
اس����بوعيا ،االول االش����تراك
مببل����غ  500فل����س يوميا،
فيحصل املشترك على فرصة
واحدة لدخول السحب كل يوم،
اضافة الى اتصاالت ورسائل
محلية غير محدودة ملدة يوم
كامل فقط ضمن شبكة ،VIVA
أما اخليار الثاني فهو خاص
مبشتركي خدمات BlackBerry
للدفع املسبق ،حيث يحصل
العميل تلقائيا على  15فرصة
لدخول السحب عند االشتراك
بخدمة  BlackBerryالشهرية بـ
 7دنانير ،وذلك لتشجيع عمالء
الدفع املسبق لالستفادة من
جميع خدمات  BlackBerryغير
احملدودة بالسعر اجلديد.وعند
شراء خط جديد مسبق الدفع،
فإن ذلك يخول العميل دخوله
في السحب تلقائيا.

«األوقاف» ترعى معرض احلج والعمرة
الثاني بأرض املعارض الدولية

أعلن مكتب ش����ؤون احلج
ب����وزارة األوقاف والش����ؤون
اإلسالمية عن مشاركته مبعرض
احلج والعمرة في دورته الثانية
للعام  ،2012والذي سيقام خالل
الفترة من  29يوليو اجلاري الى
 4أغس����طس املقبل على ارض
املعارض الدولية مبشرف حتت
رعاية وزارة األوقاف والشؤون
اإلسالمية ،وذلك في إطار اهتمام
املكتب وإدراكه ألهمية فريضة
احلج وتعظيما لشعائر اهلل.
وفي ه����ذا الصدد قال مدير
مكتب ش����ؤون احل����ج بوزارة
األوقاف والش����ؤون اإلسالمية

رومي مطر الرومي

روم����ي مط����ر الروم����ي« :ان
مشاركتنا لهذا العام مبعرض
احلج والعمرة الثاني تأتي بهدف
التعريف مبس����توى اخلدمات
املقدمة للحجاج من قبل حمالت
احلج الكويتية ،حيث يلتقون
بها مجتمعة حتت سقف واحد
مما يتيح للحاج حرية االختيار
من ب��ي�ن العروض واألس����عار
التنافسية املقدمة ،وهذا من شأنه
االرتقاء مبستوى األداء والذي
يحقق املصلحة املشتركة لكل
من احلاج وأصحاب احلمالت
معا.
وأوضح الرومي في تصريح
صحافي قائال« :ان مش����اركتنا
ته����دف بالدرج����ة االولى الى
تعريف اجلمهور مبكتب شؤون
احلج وباخلدمات التي تقدمها
حمالت احلج والعمرة وخلق
روح تنافس����ية وتكوين رؤية
واضحة عن العالقة بني احلاج
وحمالت احلج ،وتشجيع زوار
املع����رض عل����ى أداء فريضة
احلج والعم����رة ،باإلضافة الى
رصد وتقيي����م اخلدمات التي
تقدمها احلمالت والش����ركات
املشاركة».
وأكد ان مشاركة مكتب شؤون
احلج في الع����ام املاضي كانت
متمي����زة وفاعلة جدا وناجحة
بجميع املقاييس ،مش����يرا الى
«ان اس����تعداداتنا جتري على
قدم وساق وفق تصور ورؤية

واضحة يقدمها املكتب حلمالت
احلج والشركات املساهمة في
سوق احلج والعمرة».
وثم����ن جه����ود أصح����اب
احلمالت الكويتية واصفا قطاع
حمالت احلج والعمرة بالقطاع
الفاعل واملؤثر في هذا السوق،
متمنيا ان يطور نفسه من خالل
تقدمي أفضل اخلدمات وأجودها
لضيوف الرحمن.
ولفت الرومي الى إمكانية
توظي����ف املع����رض للنهوض
باخلدمات التي تقدمها احلمالت
لعمالئها عبر حث حمالت احلج
على تقدمي األفضل واألجود من
خالل إبراز دور احلمالت التي
تعمل حتت مظلة وزارة األوقاف
كحمالت معتم����دة ومرخصة
رسميا حتى يطمئن اجلمهور
الى التعامل معها ،وكذلك عبر
تشجيع هذه احلمالت على تقدمي
مجموعة من العروض واملزايا
على اخلدمات املختلفة املقدمة
الى شرائح عمالئها من احلجاج
واملعتمرين ضيوف الرحمن.
واضاف بالقول :ان مكتبنا
يرصد أبرز املشاكل واملعوقات
في كل موسم حج ونقوم فورا
باتخاذ القرارات الالزمة لتذليل
جميع الصعاب ،وتقدمي احللول
املناسبة التي تصب في مصلحة
العمل ،ألننا في مكتب شؤون
احلج نعمل على دعم ومساندة
وخدمة هذه احلمالت».

تتضمن احلصول على  %55من برنامج املاجستير في إدارة األعمال

«بوبيان» و« »GUSTيوقعان اتفاقية جديدة لتأهيل مديري الفروع
أعلن بنك بوبيان عن إقدامه على
خطوة جدي����دة في مجال تطوير
موظفيه من خالل توقيع اتفاقية
جديدة مع جامعة اخلليج للعلوم
والتكنولوجيا  GUSTواملعتمدة من
جامعة ميسوري والتي مت االتفاق
معها مسبقا لتكون الذراع األكادميية
احلصرية في الكويت لبنك بوبيان،
حيث مت توقيع االتفاقية في املقر
الرئيسي ألكادميية اتقان.
وتعتبر هذه االتفاقية خاصة
مبديري الفروع في البنك بهدف
تطوير الق���درات الذاتية وزيادة
خبراته���م من خ�ل�ال احلصول
على برنامج املاجستير في إدارة
األعمال  MBAلدى جامعة اخلليج
للعلوم والتكنولوجيا  ،GUSTوذلك
في إطار س���عي البنك الى زيادة
االس���تثمار في موارده البشرية
باعتباره���ا أهم ركائ���ز النجاح
وحتقيق أهدافه.
وقع االتفاقية كل من مدير عام
مجموعة املوارد البشرية في البنك
عادل احلماد ومدير مركز اخلريجني
والتعاون املؤسسي بجامعة اخلليج
للعلوم والتكنولوجيا د.أس����امة
احلارس ،بحض����ور كل من مدير
برنامج ماجس����تير إدارة األعمال
في جامعة اخلليج البروفيسور
عصام املغربي واملدير التنفيذي
في مجموعة املوارد البشرية في
البنك فراس الدارمي ومدير أول
في مجموعة املوارد البشرية في
البنك أوس احلارس.
وأكد مدير عام مجموعة املوارد
البش����رية لدى بنك بوبيان عادل
احلماد في تصري����ح بعد توقيع
االتفاقية قائال« :إن هذه االتفاقية
اجلديدة تعد اللبنة األساسية التي
يسعى من خاللها البنك لتطوير
املوظفني احلاليني ،حيث إن الهدف
من البرنامج هو تطوير املهارات
اخلاصة مبديري الفروع باعتبار
الفروع خط التعامل الرئيسي مع

احلماد واحلارس خالل وعقب توقيع العقد

احلماد :أكادميية
«إتقان» متثل نقلة
نوعية في عالم
التدريب والتطوير
اإلداري والوظيفي
احلارس :عالقة
وطيدة تربط جامعة
اخلليج للعلوم
والتكنولوجيا مع
أكادميية إتقان

اجلمهور والعمالء ،وهو ما يعكس
الص����ورة احلقيقية للبنك ،حيث
ان هذه الدورات تسعى الى زيادة
مهاراتهم مبا ينعكس ايجابيا على
جودة خدمة العمالء التي يضعها
البنك في أولويات خططه وبذلك
يكون بنك بوبي����ان رائدا بإيجاد
مصرفيني ذوي التعليم واخلبرة
العالية والذي س����ينعكس على
تطور البنك وتقدمه على نظرائه
في املنطقة».
وأوضح احلم����اد أن أكادميية
اتق����ان متث����ل نقل����ه نوعية في
عالم التدريب والتطوير االداري
والوظيف����ي وأن ه����ذه االتفاقية
تتضمن تنظيم برنامج تدريبي
ملدي����ري ف����روع بن����ك بوبي����ان
مبحتويات عالية املستوى تتضمن
الكثير من امله����ارات الفنية التي
يحتاجون اليها ،سواء كانت مهارات
مالي����ة وتقنية الى جانب دورات
متخصصة في اإلدارة وقيادة فرق
العمل والعمل اجلماعي بإشراف

داللة على نجاح
خطتنا اإلستراتيجية

« - Xسايت» من «إلكترونيات الغامن» توقع
اتفاقية تعاون مع «شبكة اخلدمات اآللية»

أعلنت « - Xس����ايت» من
الكترونيات الغامن عن ابرام
اتفاقية تعاون مع شركة شبكة
اخلدمات اآللي����ة  Enetوذلك
لتسهيل عملية دفع وحتصيل
االقساط لعمالء « - Xسايت»
وذلك عن طريق اجهزة Enet
املنتش����رة في جميع مناطق
الكويت او عن طريق االنترنت

على .www.xcite.com
وجاءت هذة اخلطوة تعبيرا
عن االهتمام املتواصل لشركة
« - Xسايت» في توفير انسب
وأسهل احللول التمويلية في
عملية الدف����ع بطريقة متنح
العمالء الراحة والسهولة من
خالل القي����ام بعملية الدفع
عن طريق املوقع االلكتروني
للشركة  www.xcite.comاو
عن طريق اجهزة الدفع الذاتي
عن طريق نقاط ( )Kiosksالتي
تضم ش����بكتها اكثر من 300
موقع موزع����ة على مختلف

مناط����ق الكوي����ت التجارية
والسكنية.
كما ميكن االس����تفادة من
هذه اخلدمة على التطبيقات
السهلة املتوافرة على االجهزة
الذكي����ة التي تعم����ل بنظام
اندرويد ( )Androidاو اآليفون
( ،)iPhoneاضاف����ة المكانية
الدفع من خالل حتميل برنامج
 Enetpayمجانا على جميع هذه
االجهزة.
وتعتبر ش����ركة ش����بكة
اخلدم����ات اآللية ( )Enetاول
شركة من نوعها في الكويت
تق����دم خدمات الدف����ع اآللي
من س����داد الفواتير اخلاصة
جلميع ش����ركات االتصاالت
الكب����رى العاملة في الكويت
(زين – الوطني����ة – ،)VIVA
حيث ميكن عبر خدماتها شراء
رصيد خلطوط الهاتف وهي ما
يعرف بعملية اعادة الشحن
او التعبئ����ة لبطاقات الدفع
املسبق ،وكذلك تسديد اقساط
شركة املنار ،شركة التسهيالت
التجارية - X« ،س����ايت» من
الكترونيات الغامن ،كما ميكن
دفع التبرعات اخليرية لالمانة
العامة لالوقاف واحلصول على
اخلدمات الترفيهية املتنوعة
من ش����راء بطاقات االنترنت
وااللعاب الى جتديد اشتراكات
احملط����ات الفضائية وغيرها
من اخلدمات ،وتغطي اجهزة
الشركة ما يقارب الـ  %90من
مناطق الكويت.

فريق عمل محترف في التدريب
ومعتمد من جهات عاملية.
وأض����اف بقول����ه« :أصبحت
س����نوات العمل في بنك بوبيان
تع����ادل درجة أكادميي����ة علمية
باالضافة الى اخلبرات املكتسبة
من الوظيفة نفسها ،حيث جرت
العادة في جميع الدورات التدريبية
وورش العمل املتعارف عليها ان
يحصل املشارك فيها على شهادة
بحضور أو اجتياز الدورة تضاف
الى س����جله أو رصيده املهني ،إال
أن األمر يبدو مختلفا في أكادميية
اتقان ،حيث سيمنح املوظف في
بنك بوبيان فرصة احلصول على
مؤهل علمي أكادميي عالي املستوى
«ماجس����تير ف����ي إدارة األعمال»
 MBAوذلك بعد اجتياز املقررات
احملددة سلفا من الدورات والبرامج
التدريبية».
وقال احلم����اد تعليق����ا على
االتفاقية «مرة أخرى نؤكد حرصنا
عل����ى تطوير مواردنا البش����رية

حازت مجموعة بنك برقان على جائزة “أفضل مجموعة مصرفية في الشرق األوسط
وشمال أفريقـيا لعام  ”2012من “جلوبـال بانكينـج وفاينانس ريفـيو” .وتـأتي هذه
الجائزة تقديرًا لألداء المالي الممتاز للمجموعة عبر بنوكها التابعة في الكويت،
األردن ،الجزائر ،العراق وتونس ،معززة مكانتها كالشريك المالي لجميع احتياجاتك
المصرفية في المنطقة.
أعضاء مجموعة بنك برقان:

لمزيد من المعلـومات اتصل على بنك برقان  ،)+ 965( 22988400أو تفضل بزيارة موقعنا www.burgan.com

من خالل التعاون مع ش����ريك له
سمعته االكادميية كجامعة GUST
والتي تعتبر من أهم املؤسسات
العلمية واالكادميية في الكويت
واملنطقة».
من جانبه ،أش����اد مدير مركز
اخلريجني والتعاون املؤسس����ي
بجامع����ة اخللي����ج للعل����وم
والتكنولوجيا د.أسامة احلارس
بالعالق����ة الوطي����دة التي تربط
اجلامعة مع بنك بوبيان ،وأضاف
أن الفكرة الرائدة ألكادميية اتقان
التابعة للبنك تعتبر مبثابة منوذج
يحتذى لتبني استراتيجيات وآليات
متطورة لتدريب وتنمية الكفاءات
والكوادر الوطنية بالقطاع اخلاص،
وأكد حرص اجلامعة على تقدمي
كل ما في وس����عها إلجناح برامج
وأهداف أكادميي����ة اتقان التابعة
للبنك ،كما ان االتفاقية تأتي التزاما
مع بنك في طليعة البنوك الكويتية
لتنمية القدرات البشرية.
وان تطوير التدريب وتعزيزه
ببرنامج  MBAووس����ائل العصر
التقني����ة املتقدم����ة كالتعلي����م
االلكتروني والتي تسعى أكادمية
اتق����ان التابع����ة لبن����ك بوبيان
العتمادهم����ا ضم����ن برامجه����م
لشيء يدعونا لالعتزاز بأن ادارة
بنك بوبيان مدركة أهمية تأهيل
أجيال املستقبل الواعدة من أبناء
الوطن.
وتعتبر هذه االتفاقية الثانية
الت����ي يوقعها البن����ك مع جامعة
 GUSTحيث س����بق ان وقع معها
في يونيو املاضي اتفاقية إلنشاء
أكادميية اتق����ان (التابعة للبنك)
لتكون مركزا لتطوير موارد البنك
البشرية بصورة علمية من خالل
تقدمي أحدث البرامج املتخصصة
والعلوم اإلدارية والبرامج املعتمدة
من جهات عاملية والتي تتوافق مع
بيئة العمل في البنك ومع الشريعة
اإلسالمية.

