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أتاحت للطالبات فرصة التعرف على العمل المصرفي

 KIBيستقبل طالبات ثانوية النهضة للبنات

«التجارية العقارية» في زيارة
خاصة لمستشفى «الوطني»
لسرطان األطفال
نظمت ال�رشكة التجارية العقارية زيارة خا�صة
مل�ست�شفى البنك الوطني التخ�ص�صي لالطفال
انطالق ًا من م�س�ؤوليتها االجتماعية ودوره��ا
الريادي يف خدمة املجتمع ويف ظل تطبيق وتعزيز
مبادئ حوكمة ال�رشكات.
وكان الهدف اال�سا�سي من الزيارة هو ن�رش االجواء
االيجابية والرتفيه عن االطفال امل�صابني مبر�ض
ال�رسطان وادخال البهجة وال�رسور الى انف�سهم.
وق��د �شملت ال��زي��ارة على العديد من االن�شطة
الرتفيهية والتعليمية والربامج االبداعية التي
تبث روح االم��ل وال�سعادة يف نفو�س االطفال
وقد متكن فريق االت�صال والت�سويق من ال�رشكة
التجارية العقارية مب�ساعدة فريق يدوي على عمل
عدة ور�شات خم�ص�صة لالطفال متكنهم من اظهار
جانبهم االبداعي مع مراعاة ظروفهم اخلا�صة
اما فريق �صغريك �سفريك فقاموا بقراءة الق�ص�ص
املخ�ص�صة لالطفال والتي تدعو �إلى حب احلياة

والتم�سك باالمل مهما كانت الظروف ويف نهاية
الزيارة قام فريق التجارية العقارية بتوزيع
الهدايا والق�ص�ص الق�صرية على االطفال.
وق��د ��صرح فريق االت�صال والت�سويق لل�رشكة
التجارية العقارية انهم دائما حري�صون على تنظيم
زيارات مماثلة الهتمامهم الكبري باجلانب النف�سي
لالطفال امل�صابني مبر�ض ال�رسطان والوقوف �إلى
جانبهم خالل مرحلة العالج واي�ضا توفري كل ما
هو متاح من و�سائل الرتفيه لرفع معنوياتهم من
اجل التعايف �رسيعا داعني املولى عز وجل بان
مين عليهم بال�شفاء العاجل.
كما �شكر فريق االت�صال والت�سويق ك ً
ال من اجلمعية
الكويتية لرعاية االطفال يف امل�ست�شفى ومدير
م�ست�شفى البنك الوطني التخ�ص�صي لالطفال د.ميثم
ح�سن على هذه الفر�صة التي مكنتهم من زيارة
االطفال وم�شاركتهم بع�ض الفعاليات املميزة على
امل الرتفيه عنهم وابعادهم عن اجواء املر�ض.

• عدد من مسؤولي  KIBفي استقبال طالبات النهضة للبنات

ا�ست�ضاف « »KIBم�ؤخر ًا طالبات
ثانوية النه�ضة للبنات ،يف زيارة
ميدانية للمبنى الرئي�سي للبنك،
وذلك �ضمن برناجمه االجتماعي
الذي يت�ضمن التوا�صل مع خمتلف
م�ؤ�س�سات املجتمع.
و�أتاحت هذه الزيارة للطالبات
فر�صة التعرف عن قرب على طبيعة

العمل امل�رصيف ،حيث قدم رئي�س
فريق وحدة االت�صال امل�ؤ�س�سي ،فهد
ال�رسحان ،حما�رضة تثقيفية حول
قيمة االدخ��ار ومهارات التوفري،
كما تعرفت الطالبات على مهام
عمل موظفي الفرع الرئي�سي للبنك،
من خالل جولة تعرفية يف الفرع.
واك���د ال����سرح��ان «ب����أن KIB

ي�سعى با�ستمرار �إل��ى ابتكار
املبادرات املتنوعة واملتميزة
التي ت�سعى �إلى التوا�صل مع
�رشيحة ال�شباب يف جمتمعنا،
ب��ه��دف ن����شر ال��وع��ي امل��ايل
وال��ث��ق��اف��ة امل����صرف��ي��ة بني
�رشيحة ال�شباب .م�شري ًا �إلى
�سعي � KIBأي�����ض�� ًا م��ن خالل

ه��ذه امل��ب��ادرة حت��دي��د ًا �إلى
تقدمي جتربة تثقيفية عملية
ت�����س��اه��م يف تنمية معرفة
الطالبات امل�رصفية ،وتعزز
من �إمكاناتهن وت�شجعهن على
التخطيط الخ��ت��ي��ار القطاع
امل����صريف مل�����س�يرة حياتهم
العملية واملهنية م�ستقبالً».

• طاقم شركة االحتاد للطيران

تعاون حصري مع المصممة ديان فورستنبورغ في إطار «الفورموال »1

«االتحاد للطيران» تحتفل بمرور  15عام ًا
على تأسيسها
حتتفل «االحتاد للطريان» مبرور
 15ع��ام�� ًا على ان��ط�لاق رحلتها
الأول���ى وتطورها لتتحول �إلى
واحدة من �رشكات الطريان الرائدة
يف ال��ع��امل .يف ه��ذه املنا�سبة
املهمة ،تنظم ال�رشكة �سل�سلة من
الفعاليات واملبادرات التي جتمع
ال�ضيوف واملوظفني يف �أبوظبي
وخمتلف �أنحاء العامل ،وتنطلق
م��ع الك�شف ع��ن ت��ع��اون ح�رصي
مع م�صممة الأزي��اء ال�شهرية من
نيويورك ديان فون فور�ستنبورغ.
ب��د�أت االحت��اد للطريان عملياتها
اجلوية يف  5نوفمرب  ،2003مع
طائرة واح��دة من طراز �إيربا�ص
 200-A330قامت برحلة رمزية
�إل��ى مدينة ال��ع�ين ،وه��ي ثاين
�أكرب مدن �إمارة �أبوظبي .وانطلقت
الرحالت التجارية املنتظمة يف
 12نوفمرب  2003من �أبوظبي �إلى
العا�صمة اللبنانية ،بريوت.
وت�شغّ ل االحتاد للطريان ،الناقل
الوطني لدولة الإمارات العربية
املتحدة ،حاليا �أ�سطو ًال حديث ًا
من �أكرث من  110طائرة من طراز
بوينغ و�إيربا�ص ،لنقل امل�سافرين
والب�ضائع �إلى  84وجهة خمتلفة.
على مدى  15عاماً ،قامت االحتاد
للطريان بت�شغيل �أك�ثر من 840
�أل���ف رح��ل��ة جت��اري��ة لنقل 139
مليون م�سافر �إلى خمتلف �أنحاء
العامل ،مع قوى عاملة ت�ضم �أكرث
من � 22ألف موظف متميز من �أكرث
من  150دولة.
ويف هذه املنا�سبة ،قال توين
دوغ�ل�ا����س ال��رئ��ي�����س التنفيذي
ملجموعة االحتاد للطريان «�إننا

مجموعة «بيتك» تشارك في مؤتمر
أيوفي البنك الدولي السنوي الـ13
�أع��ل��ن��ت جمموعة بيت التمويل
الكويتي عن رعايتها مل�ؤمتر �أيويف
البنك الدويل ال�سنوي الثالث ع�رش
حتت عنوان« :دور توحيد املعايري
يف م�ستقبل املالية الإ�سالمية»
الذي ُعقد يف مملكة البحرين.
وا�شتملت قائمة امل�شاركني على
عدد من �أ�صحاب الف�ضيلة ،وعلماء
ال����شري��ع��ة ،وممثلي امل�صارف
املركزية ،وال�سلطات الرقابية،
ونخبة من العاملني يف ال�صناعة
املالية ،وممثلني عن الإدارات
ال��ع��ل��ي��ا ل��ل��م���ؤ���س�����س��ات املالية
الإ�سالمية ،و�رشكات املحا�سبة
والتدقيق ،واملكاتب القانونية،
واجلامعات ،وم�ؤ�س�سات التعليم
العايل ،وامل�ؤ�س�سات الإعالمية.
وت����أت���ي م�����ش��ارك��ة «ب��ي��ت��ك» يف
م���ؤمت��ر �أي����ويف ال�����س��ن��وي �ضمن
�إط��ار ا�سرتاتيجية البنك املعنية
باالرتقاء بال�صريفة الإ�سالمية
من حيث توحيد املعايري ب�أق�صى
درج���ة ممكنة وك��ذل��ك ال�صريفة
الرقمية وتطبيق التحول الرقمي
بقطاع ال�صريفة الإ�سالمية.
ويحر�ص «بيتك» على رعاية هذا
احلدث املرموق وحتقيق �أهدافه
ل�ل�إرت��ق��اء باخلدمات امل�رصفية

• عدد من مسؤولي بيتك

الرقمية.
وقد �شارك وفد جمموعة «بيتك» ،يف
جل�سات حوارية منها جل�سة بعنوان
ن�شوء البنوك الرقمية – الفر�ص
والتحديات – والتي مت خاللها
مناق�شة �أث��ر ال�صريفة الرقمية

على ال�صناعة املالية الإ�سالمية
م��ن حيث الإج�����راءات الرقابية
ومنوذج الأعمال واملوارد الب�رشية
وال��ك��ف��اءة الت�شغيلية ،وم��دى
ا�ستعداد ال�صناعة املالية الدولية
ملواجهة التحول الرقمي.

• جانب من التكرمي

• «االحتاد للطيران»

فخورون كل الفخر بالإجنازات
التي حققتها االحتاد للطريان خالل
 15عام ًا فقط .خالل هذه الفرتة
الق�صرية ،ارتقت �رشكتنا كعالمة
جتارية لت�صبح واحدة من �أف�ضل
�رشكات الطريان و�أكرثها �شهرة
يف العامل ،وات�سمت بالقيادة من
والتم�سك بقيم
خ�لال االبتكار،
ّ

ال�ضيافة العربية التي تظهرها
ملاليني املتعاملني ب�أ�سلوب راق
وذوق رفيع ي�ت�رادف م��ع كوننا
الناقل الوطني لدولة الإم��ارات
العربية املتحدة .ميكننا التطّ لع
�إل���ى امل�ستقبل ب��زخ��م ون�شاط
متجددين ،كوننا �رشكة الطريان
تقدم اخليارات املختلفة،
التي
ّ

• مصممة األزياء ديان تتوسط عددا ً من مسؤولي االحتاد للطيران

لنحمل راي����ة �أب��وظ��ب��ي �أينما
حلّقنا».
وتابع «نتقدم بال�شكر �إلى جميع
�ضيوفنا و�رشكائنا من امل�ؤ�س�سات
وال����شرك��ات العاملة يف قطاع
ال�سفر وال�سياحة يف �أبوظبي
والعامل،و�إلى موظفينا لوالئهم
الثمني ودعمهم امل�ستمر».

عبدالغني خفاجى احتفل بعيد ميالد نجليه

• مصطفى

• ودينا

احتفل عبدالغني خفاجى بعيد ميالد جنليه م�صطفى
ودينا ,ح�رض احلفل الأهل والأ�صدقاء الذين متنوا
مل�صطفى ودينا العمر املديد وال�سعادة الدائمة يف

حياتهما ومتيز احلفل بالبهجة واملرح والألعاب
املختلفة يف جو �ساده الألفة واملحبة بني الأهل
والأ�صدقاء.

