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الحكم الدولي جواد عاشور
إلى رحلة عالج في لندن
غادر البالد م�ساء �أم�س احلكم الدويل ال�سابق جواد عا�شور الى رحلة عالج
يف لندن بعد تعر�ضه لأزمة مع متنياتنا له بال�شفاء العاجل.
جدير بالذكر �أن جواد عا�شور يعترب من �أوائل احلكام الريا�ضيني يف املنطقة
الذين �شاركوا يف البطوالت الدولية مثل عبدالوهاب البناي وعبدالرحمن
البكر ،كما �أخرجت املالعب الكويتية حكاما مميزين برزوا يف املحافل
الدولية ،وبرز من احلكام جواد عا�شور كحكم مثري للجدل يف الثمانينيات
حتى منت�صف الت�سعينيات ،وهو العب �سابق يف �صفوف املنتخب الوطني
ونادي العربي ثم انتقل للفحيحيل قبل ان يعلن اعتزاله ويتجه للتحكيم.
وعرف عن جواد حدته يف التعامل مع احتجاجات املدربني وال يرتدد يف
طردهم من امللعب.

• جواد عا�شور

مجتمع

الزوير رئيس ًا لجمعية مصنعي الغاز
في دول مجلس التعاون الخليجي

«الوطني» يحتفي بموظفيه المتميزين للعام 2018
�أق���ام بنك الكويت الوطني حفل
«ال��ن��خ��ب��ة ال�����س��ن��وي» لتكرمي
املوظفني املتميزين يف جمموعة
اخلدمات امل�رصفية ال�شخ�صية،
وذلك تقدير ًا جلهودهم املبذولة
خالل العام  ،2018وقد �أقيم احلفل
يف قاعة الراية -فندق كورت يارد
ماريوت وبح�ضور قيادات خمتلفة
من البنك ،ويف مقدمتهم الرئي�س
التنفيذي ملجموعة بنك الكويت
الوطني ع�صام جا�سم ال�صقر،
ونائب الرئي�س التنفيذي ملجموعة
بنك الكويت الوطني �شيخة البحر،
والرئي�س التنفيذي لبنك الكويت
الوطني– الكويت �صالح الفليج،
ونائب الرئي�س التنفيذي لبنك
الكويت الوطني -الكويت �سليمان
امل���رزوق ،وم��دي��ر ع��ام جمموعة
اخل��دم��ات امل�رصفية ال�شخ�صية
حممد خالد العثمان ،ومدير عام
املوارد الب�رشية للمجموعة عماد
العبالين ورئي�س جمموعة املنتجات
والت�سويق يف بنك الكويت الوطني
هنادي خزعل.
تخلل احل��ف��ل ت��وزي��ع �شهادات
التقدير على املوظفني املتميزين
يف جمموعة اخلدمات امل�رصفية
ال�شخ�صية للعام  ،2018ف�ض ً
ال عن
العديد من الفقرات الرتفيهية،
التي حظيت بتفاعل احل�ضور.
وبهذه املنا�سبة ق��ال مدير عام
جم��م��وع��ة اخل���دم���ات امل�رصفية
ال�شخ�صية يف بنك الكويت الوطني
حممد العثمان
«�إن حفل تكرمي النخبة يعد من

• حمد الزوير خالل تكرميه

فاز مدير جمموعة عمليات الغاز يف �رشكة
نفط الكويت حمد ال��زوي��ر مبن�صب رئا�سة
جمعية م�صنعي الغاز يف دول جمل�س التعاون

اخلليجي ل��ي�برز ب��ه��ذا االجن���از دور �رشكة
نفط الكويت الريادي وثقة الدول بكوادرها
الوطنية املتميزة.

• جانب من تكرمي «الوطني» ملوظفيه املتميزيني

الفعاليات الهامة التي يقوم البنك
بتنظيمها �سنوي ًا ،وذل��ك لتقدير
املوظفني على ما قدموه من جهود
و�أداء ا�ستثنائي خالل العام».
و�أ�ضاف العثمان «يعترب موظفو
الوطني منوذج ًا للكفاءة والتقدم،
ونحن ن�سعى دوم ًا �إلى توفري الدعم
ال�لازم لهم للإرتقاء الوظيفي،
وهذا ما ي�ساهم ب�شكل �أ�سا�سي يف
ريادة البنك وموا�صلة تقدمي �أف�ضل
اخل��دم��ات واملنتجات املتميزة
للعمالء».
وقد عمد العثمان خالل احلفل �إلى
تهنئة املوظفني على الإجن��ازات
املتعددة التي قدمها البنك خالل

ال��ع��ام امل��ا���ض��ي ،وال��ت��ي متثلت
ب ��إط�لاق العديد م��ن التحديثات
على خدمتي الوطني عرب االنرتنت
والوطني عرب املوبايل ،ما قدم
للعمالء خدمة �أكرث �رسعة و�سهولة
مع املحافظة على �أعلى معايري
اجلودة والأم��ان ،ف�ض ً
ال عن �إطالق
اخلدمات اجلديدة املتطورة والتي
تتما�شى مع تطلعات العمالء.
وم���ن ج��ان��ب��ه��ا� ،أع��ل��ن��ت رئي�س
جمموعة املنتجات والت�سويق يف
بنك الكويت الوطني هنادي خزعل
قائلة« :نحر�ص على �إق��ام��ة هذا
احلدث ال�سنوي لتكرمي املوظفني
الفعال يف تقدمي
والإ�شادة بدورهم
ّ

�أف�ضل خدمة للعمالء .ونحن نركّ ز
دوم ًا على تبني الكفاءات وتقدمي كل
الدعم لها من خالل توفري الدورات
التدريبية على مدار العام وتزويد
املوظفني بالفر�ص الالزمة لإبراز
�أف�ضل ما لديهم من قدرات».
و�أ�شارت خزعل �إلى �أن بيئة العمل
الإيجابية التي يعتمدها البنك
و�سيا�سة التحفيز امل�ستمر ،حتث
املوظف على تقدمي خدمة ا�ستثنائية
للعمالء ،وهو ما �أثمر عن �إطالق
العديد م��ن اخل��دم��ات واحلمالت
خالل العام املا�ضي والتي حظيت
بر�ضى العمالء وكانت على قدر
تطلعاتهم.

«التجاري» يقدم الرعاية البالتينية
لمعرض الفرص الوظيفية

• جناح التجاري يف املعر�ض

• املوظفون املكرمون خالل احلفل

األهلي المتحد يرعى مسابقة األفالم
القصيرة للشباب
�أع��ل��ن البنك الأه��ل��ي املتحد عن
رعايته مل�سابقة مينتور العربية
للأفالم التوعوية الق�صرية لل�شباب
والتي �أقيمت يف التا�سع من مار�س
احلايل على م�رسح املكتبة الوطنية
الكويتية حتت رعاية وزير الإعالم
وزير الدولة ل�ش�ؤون ال�شباب حممد
اجلربي.
وتهدف مبادرة مينتور الإقليمية

التي تقدم هذه امل�سابقة �إلى رفع
الوعي عند ال�شباب �ضد ال�سلوكيات
اخلطرة والإدمان على املخدرات،
بجانب ت�شجيع املواهب ال�شابة
على الإب����داع الفني واالبتكار،
وت�سليط ال�ضوء على لق�ضايا التي
تهم ه��ذه ال�رشيحة ال��ه��ام��ة من
املجتمع.
وبهذه املنا�سبة �أك��دت مدير عام

حماية العمالء وامل�س�ؤولة عن
برنامج امل�س�ؤولية االجتماعية يف
البنك الأهلي املتحد �سحر د�شتي:
�إن االهتمام بال�شباب وتوفري كافة
ال�سبل املنا�سبة لإطالق طاقاتهم
ودعمهم وحتفيز املوهوبني منهم
وت�شجيعهم على �إطالق املبادرات
املجتمعية والإن�سانية واالقت�صادية
ت�أتي يف �صدارة ا�سرتاتيجية البنك

للعمل االجتماعي  ،قائلة :نحن
ن�ؤمن ب�أن ال�شباب هم امل�ستقبل
وه��م �أغ��ل��ي ث��روات��ن��ا وه��م الأم��ل
احلقيقي لتحقيق التنمية والتغيري
البناء .انه ب�أيدي وعقول �شبابنا
�سوف نتمكن من حتقيق ر�ؤية �صحب
ال�سمو �أمري البالد ال�شيخ �صباح
الأحمد ورعاه لتحقيق ر�ؤية كويت
جديدة .2035

�شارك البنك التجاري الكويتي يف معر�ض الفر�ص الوظيفية
احلادي والع�رشين والذي �أقيم ومت تنظيمه م�ؤخر ًا من
قبل جامعة اخلليج للعلوم والتكنولوجيا حتت رعاية
وبح�ضور املدير العام لل�صندوق الوطني لرعاية وتنمية
امل�رشوعات ال�صغرية واملتو�سطة ابراهيم الكندري ،
ورئي�س جمل�س الأمناء جلامعة اخلليج حممد البحر.
وقد جاءت م�شاركة البنك التجاري يف هذا احلدث لت�ؤكد
من جديد دعمه لل�شباب الكويتي الباحث عن فر�ص عمل
متميزة يف القطاع امل�رصيف  ،حيث يويل البنك التجاري
�أهمية كبرية لتنمية ق���درات وط��اق��ات ال�شباب ويثق

بامكانياتهم الكبرية على الإبداع والنجاح �إذا ما توافرت
لهم �سبل الدعم والرعاية.
ويف تعقيبه على م�شاركة البنك يف هذا احلدث قال �صادق
عبدالله  -مدير عام قطاع املوارد الب�رشية «نحر�ص يف
البنك التجاري على امل�شاركة املتوا�صلة يف مثل هذه
املعار�ض واملنتديات الوظيفية حيث �إنها متثل فر�صة
منا�سبة للتوا�صل بني ال�شباب الكويتي الطموح الراغب يف
احل�صول على فر�ص عمل مميزة يف القطاع اخلا�ص ب�صفة
عامة وامل�رصيف ب�صفة خا�صة من ناحية وبني �أ�صحاب
العمل من ناحية �أخرى».

بنك برقان يحتفل بيوم المرأة العالمي
مع موظفاته

• موظفات التجاري خالل اليوم الرتفيهي

• احل�ضور خالل امل�سابقة

�ضمن �إطار االحتفال ال�سنوي بيوم املر�أة العاملي
وتكرمي ًا لها وبهدف ت�سليط ال�ضوء على دورها يف
املجتمع ،ن�سقت �إدارة االت�صاالت الداخلية يف بنك
برقان يوما ترفيهيا احتفاال بهذا اليوم و تقديرا
جلهود املوظفات .حيث مت ا�ست�ضافة جمموعة من
املوظفات حل�ضور فيلم من اختيارهن يوم  7مار�س
يف جراند �سينماز يف مركز احلمراء الفاخر .يظل بنك
برقان م�ؤي ًدا لدور املر�أة املتنامي ،وامل�ساواة بني
اجلن�سني ،ومتكني املر�أة يف مكان العمل .يعمل يف
بنك برقان  401موظفة يف فروعه يف الكويت ،ويعود

له الف�ضل يف ت�أ�سي�س ثقافة م�ؤ�س�ساتية �شاملة حيث
ت�شغل الن�ساء �أكرث من  38%من املنا�صب القيادية
يف البنك  .ول��دى بنك برقان حالي ًا �سجل حافل
مل�شاركة املر�أة وم�ساهمتها الن�شطة وم�شاركتها
الفعالة ،مبا يف ذلك ور�ش التدريب والتطوير،
حيث �شكلت الن�ساء �أكرث من  45%من امل�شاركات يف
جميع ور�ش العمل الداخلية واخلارجية التي عقدت
يف عام .2018
كما تقدم بنك برقان بالتهنئة من ن�ساء الكويت
مبنا�سبة يوم املر�أة العاملي.

