
قدم بنك الكويت الوطني رعايته ملعرض 
الصناع العاملي »ميكر فير - الكويت« 
وذل��ك في إط��ار التزام البنك مبسؤولياته 
االجتماعية جت��اه فئة الشباب وحرصا 
على تعزيز تواصله معهم ودعم مسيرتهم 
لتحقيق النجاح، باإلضافة إل��ى مواكبة 

اهتماماتهم وتلبية احتياجاتهم.
وب��ه��ذه املناسبة يتقدم بنك الكويت 
الوطني بالشكر من حضرة صاحب السمو 
أمير البالد املفدى الشيخ صباح األحمد 
اجلابر الصباح على تفضله بدعم ورعاية 
هذا احل��دث الكبير ال��ذي تستضيفه دولة 
الكويت خالل الفترة من 9 إلى 11 فبراير 
املقبل في معرض الكويت الدولي مبشرف 

صالة 5. 
من جهتها أكدت منال فيصل املطر مساعد 
مدير عام إدارة التواصل والعالقات العامة 
في بنك الكويت الوطني »إن رعاية البنك 
البالتينية ملعرض الصناع العاملي »ميكر 
فير – الكويت«، والذي ُيعد عالمة جتارية 
مسجلة ملعرض الصناع الذي يقام عامليا، 
تأتي إميانا منه بأهمية دعم وتنمية األفكار 
واالبتكارات الوليدة لفئة الشباب وذلك 
سعيا لبلورتها على أرض ال��واق��ع كأحد 
املشاريع املستقبلية املتوقع أن تسهم في 

إحداث طفرة صناعية واعدة قريبا.
وقالت أن التعاون مع الشركة الكويتية 
لالستثمار، أح��د رواد العمل املجتمعي 

وال��ت��ي تقوم بتنظيم امل��ع��رض ألول مرة 
في الكويت وعلى مستوى املنطقة، متثل 
حلقة ج��دي��دة ف��ي إط��ار ال��ت��ع��اون ب��ن كل 
من بنك الكويت الوطني وكافة الشركات 
وامل��ؤس��س��ات الفاعلة ف��ي املجتمع ألداء 

رسالتها املجتمعية على أكمل وجه.
وأوضحت أن املجتمع الكويتي يزخر 
بالكثير من املواهب في مختلف املجاالت 
التي تندرج حتت قطاع كبير من الصناع 
ال��ذي��ن ه��م بحاجة إل��ى دع��م وذل��ك سعيا 
إلب��ص��ار مشاريعهم احل��ي��اة، م��ش��دده في 
الوقت ذاته على ضرورة االستثمار في جيل 
الشباب واألخذ بأفكارهم ومشاريعهم إلى 

حيز التنفيذ.

وأش���ارت امل��ط��ر إل��ى أن بنك الكويت 
الوطني يولي اهتماما خاصا بشريحة 
الشباب م��ن خ��الل مشاركته ورعايته 
للعديد من هذه املعارض اخلاصة، انطالقا 
من حرصه على التواصل مع فئة الشباب 
والتعرف عن كثب على اهتماماتهم األمر 
ال���ذي ي��دف��ع البنك الوطني دائ��م��ا نحو 

التزامه بسياساته في دعم الكوادر الوطنية 
وحرصه على استثمار امل���وارد البشرية 
الشابة من خالل توفير شتى سبل الدعم 

لهم ليكونوا فاعلن في مناء املجتمع.
ودعت املطر جمهور املواطنن واملقيمن 
إلى املشاركة الفاعلة خالل أي��ام املعرض 
ال��ث��الث��ة ل��الط��الع ع��ل��ى أح����دث األف��ك��ار 

واملشاريع املسجلة والتحدث مع أصحابها 
هذه االبتكارات وجها لوجه، باإلضافة إلى 
تسجيل مالحظاتهم في حتديد املشاريع 
األف��ض��ل على مستوى امل��ع��رض متهيدا 
الختيارها من جلنة التحكيم القادمة من 
الواليات املتحدة األمريكية وذلك للبدء في 

دعم وتنفيذ هذه املشاريع.
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أسعار النفط متيل إلى االرتفاع في آسيا
متيل اسعار النفط إلى االرتفاع في آسيا امس االثنن مستفيدة 
خصوصا من تراجع سعر ال��دوالر الذي يشجع عادة املستثمرين 
الذي يتعاملون بعمالت اخرى على عقد الصفقات مما يساهم في 
زيادة الطلب. وحوالى الساعة 03،30 بتوقيت غرينتش، ارتفع 
سعر برميل النفط اخلفيف )اليت سويت كرود( املرجع االميركي 
للخام تسليم /براير 16 سنتا إلى 52،53 دوالرا في املبادالت 

االلكترونية في آسيا. اما برميل البرنت نفط البحر الشمال املرجعي 
االوروبي تسليم مارس، فقد ارتفع سعره 18 سنتا ليبلغ 55،63 
دوالرا. وقال خبراء ان الشكوك احمليطة بسياسة دونالد ترمب الذي 

سيتولى مهامه اجلمعة، تؤثر على العملة االميركية.
ويفترض ان تبقى املبادالت محدودة االثنن اذ ان االسواق مغلقة 

في الواليات املتحدة بسبب يوم عطلة.

وق��ال��ت م��ارغ��ري��ت ي��ان��ع احملللة ف��ي مجموعة »س��ي ام سي 
ماركيتس« انه »لم يكن هناك الكثير من االنباء في عطلة نهاية 

االسبوع، مما يجعل املبادالت ضعيفة«.
واوضحت يانغ لوكالة فرانس برس ان »السوق تأثرت صباح 
اليوم بالشكوك السياسية املرتبطة بدونالد ترمب، مما يشكل 

ضغطا على الدوالر وهذا يشجع تبادل املواد االولية«.
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حتت شعار »أمنياتك بتحويل راتبك.... 
بنك وربة يحققها«

»ورب������������ة« ي���ط���ل���ق ح���م���ل���ة حت���وي���ل 
2017 الراتب بحّلة جديدة في 

اس����ت����ك����م����اال 
للحملة الريادية 
التي أطلقها البنك 
ف����ي م��ط��ل��ع ع���ام 
2016 واملتعلقة 
بتحويل الرواتب 
إلى بنك وربة وما 
يقدمه م��ن هدايا 
قّيمة والعديد من 
امل��زاي��ا لعمالئه؛ 
ي��ق��ّدم ب��ن��ك ورب��ة 
ف����ي م��ط��ل��ع ع���ام 
ح��م��ل��ة   ،2017
حت���وي���ل روات����ب 
ج�����دي�����دة حت��ت 
ش��ع��ار »أمنياتك 
بتحويل راتبك.... 

بنك وربة يحققها »،بغية حتقيق فائدة أكبر ومزايا أكثر للعمالء 
مبا يتوافق مع استراتيجية البنك التي تهدف إلى توفير أفضل 
اخلدمات واملنتجات املتوافقة مع أحكام الشريعة االسالمية 

والتي يحتاج إليها العمالء وتناسب رغباتهم وتطلعاتهم.
م��ن خ��الل احلملة اجل��دي��دة »أمنياتك بتحويل رات��ب��ك.... 
بنك وربة يحققها »،أصبح بإمكان العمالء ، احلصول بشكل 
فوري على ثالثة هدايا قّيمة ، الهدية الرئيسية األول��ى تتمثل 
في االختيار ما بن احلصول على هدية نقدية ،فيحق للعميل 
احلصول على كوبون إلكتروني لكل 100 دينار كويتي من راتبه 
يخّوله بشكل مباشر للفوز بهدايا نقدية تتراوح ما بن 5 د.ك 
إلى 1000 دينار كويتي في كل مرة. أو احلصول على القرض 
احلسن وهو للعمالء الراغبن باحلصول على متويل مالي بدون 
أرباح حيث مت رفع سقفه ليصل في حّده األعلى إلى 10،000 
دينار كويتي يتم تسديده خالل 24 شهرا ويخضع لسياسة 

البنك االئتمانية وتعليمات البنك املركزي.
 أم��ا الهدية الثانية فهي مخصصة لكل من عمالء حتويل 
الراتب احلالين و اجل��دد، والتي تتيح الفرصة بالدخول إلى 
السحب الربع سنوي لربح رحلة األح��الم إلى أكثر الوجهات 
السياحية شهرة لشخصن شاملة كافة التكاليف من حجوزات 

طيران وفنادق.
وح��ول تطوير حملة حتويل ال��روات��ب، ص��ّرح مدير ادارة 
الفروع في بنك وربة مساعد مزيد املزيد قائال: » يستمر بنك 
وربة باستراتيجيته الرامية إلى توفير جميع اخلدمات التي 
يحتاج إليها املجتمع وذلك لتقدمي منظومة متكاملة من املنتجات 
اإلسالمية التي تتوافق مع تطلعات العمالء حتت شعار »نتميز 
باحللول« وما يطمحون للحصول عليه من مميزات من البنك 

الذي يتعاملون معه«. 
وأضاف املزيد » نظرا لالقبال الشديد الذي حظيت به حملة 
الرواتب لعام 2016 ، إرتأى البنك ضرورة جتديد هذا احلملة 
وتقدمي هدايا أكثر لعمالئنا املخلصن و العمالء اجلدد مبا يحقق 

منفعة أكثر وأكبر لهم.

»ألبا« البحرينية تتقدم بطلب شراء 
ل����أرق����ام  احمل���ط���م���ة   HA ت���ق���ن���ي���ات 

القياسية من »جنرال إلكتريك«
أعلنت شركة “جنرال إلكتريك للطاقة”، التابعة لشركة 
“جنرال إلكتريك” املدرجة في بورصة نيويورك بالرمز 
GE، اليوم عن طلبية بقيمة مالين ال��دوالرات من “شركة 
أملنيوم البحرين )ألبا(” إلنشاء وجتهيز محطة توليد 
الكهرباء ب��ال��دورة املركبة، تتضمن تركيب 3 توربينات 
غازية من ط��راز HA طورتها “جنرال إلكتريك”، لتزويد 
الطاقة إلى أكبر مصهر أملنيوم مفرد ضمن موقع واحد على 

مستوى العالم.  
ويشكل فوز “جنرال إلكتريك” بهذا العقد أول طلبية 
لتوربينات H-Class في منطقة اخلليج العربي، وأول 
استخدام لهذه التوربينات ضمن قطاع مصاهر األملنيوم على 

مستوى العالم. 
وبهذه املناسبة قال تيم موري، الرئيس التنفيذي، “شركة 
أملنيوم البحرين” )ألبا(: “”ميتلك حتالف ’جنرال إلكتريك‘ 
ومجموعة ’جاما‘ سجالً حافالً باإلجنازات على صعيد تنفيذ 
املشاريع الصناعية رفيعة املستوى في منطقتنا والعالم. 
وتعمل ’ألبا‘ على بناء أكبر مصهر لألملنيوم ضمن موقع 
واحد على مستوى العالم، وسنعمل على توظيف تقنيات 
HA املتطورة من ’جنرال إلكتريك‘ إلنشاء محطة توليد 

الطاقة األكثر كفاءة على اإلطالق في البحرين”. 
م��ن جانبه ق��ال ج��و ماستراجنيلو، الرئيس وامل��دي��ر 
التنفيذي في “جنرال إلكتريك ألنظمة طاقة الغاز”: “أسهمت 
’جنرال إلكتريك‘ في تزويد منطقة اخلليج العربي بالطاقة 
ألكثر من 30 عاماً، ونحن فخورون جداً بالتعاون مع’ألبا‘ 
للوصول إلى مستوى متقدم من االبتكار لم تشهده املنطقة 
من قبل. وق��د مت تصميم توربينات HA الغازية لتوليد 
الطاقة وفق مستويات غير مسبوقة من الكفاءة، وتشكل 
هذه الطلبية املرة األول��ى التي يتم فيها توفير تكنولوجيا 
توربينات HA على مستوى اخلليج العربي. وباإلضافة 
إلى ذلك، فإننا على ثقة بأن اتفاقية اخلدمات املوقعة بن 
الطرفن ستساهم بدور حيوي في تعزيز كفاءة عمليات ’ألبا‘ 
بالتزامن مع خفض تكاليف الوقود واألعمال التشغيلية على 

مدى السنوات املقبلة”.
وب��دوره قال جوزيف أنيس، الرئيس واملدير التنفيذي 
خلدمات الطاقة في الشرق األوسط وأفريقيا: “جتمعنا ب� 
’أملنيوم البحرين‘شراكة طويلة األمد حرصنا خاللها على 
دعم الشركة وتزويدها بأحدث احللول التقنية التي تساهم 
في تعزيز اإلنتاجية والكفاءة التشغيلية. ولقد أرست 
تقنيات HA معايير جديدة على مستوى القطاع في مجال 
حتويل الوقود إلى طاقة بأعلى معايير الكفاءة في التكاليف، 
ويعّبر استخدامها للمرة األولى في منطقة اخلليج وفي قطاع 
الصهر العاملي لدى ’ألبا‘ عن مدى اهتمام الشركة باعتماد 
أكثر التقنيات تطوراً في العالم. ونحن ماضون قدماً في 
التعاون مع شركائنا في املنطقة لتقدمي حلول حديثة تلعب 

دوراً جوهرياً في تعزيز البنية التحتية لقطاع الطاقة”.  

للمرة األولى على مستوى دول املنطقة

»الوطني« يرعى معرض الصناع العاملي »ميكر فير« 
11 فبراير املقبل 9 إلى  بالكويت خالل الفترة من 

منال املطر

360 شريك إستراتيجي للمعرض الذي يقام مبجمع 

»2017 »بيتك« يشارك بافتتاح »أوتو موتو 

ش��ارك بيت التمويل الكويتي »بيتك« في افتتاح 
معرض الكويت للسيارات »أوتو موتو 2017« الذي 
يقام حاليا في مجمع 360 التجاري للفترة من 12 حتى 
21 يناير 2017، ضمن اطار الشراكة االستراتيجية 
للسنة الثالثة على التوالي، وف��ي تأكيد جديد على 
ح��رص البنك على خ��دم��ة ع��م��الئ��ه، وت��ق��دمي حلوله 
التمويلية لهم، سيما و ان ل�«بيتك« تاريخ عريق وسجل 
حافل في نشاط متويل شراء وبيع السيارات بالتعاون 
مع الوكالء احمللين، مبا يساهم في تلبية احتياجات 

عمالئه، وخدمة االقتصاد الوطني.
وشهد االفتتاح حضورا كبيرا من كبار الشخصيات 
في الكويت ومسؤولن من وزارات الدولة، وممثلن 
عن وك��االت السيارات واملصانع العاملية للسيارات 
ب��االض��اف��ة إل��ى ع��دد م��ن قياديي »ب��ي��ت��ك«، فيما ضم 
املعرض أكثر من 100 سيارة ودراجة نارية، من أكبر 
وأفخم املوديالت العاملية ألكثر من 30 عالمة جتارية، 
كما شهد كشف الغطاء عن مجموعة من أحدث موديالت 
ال��س��ي��ارات لعام 2017، وال��ت��ي تعرضها وكاالتها 

املعتمدة للمرة األولى حتت مظلة املعرض.
واستطاع »بيتك« على مدى اكثر من 40 عاما من 
العمل في سوق السيارات، ومبا تكون لديه من خبرات 
وجت���ارب وع��الق��ات متميزة وثقة م��ن كافة اط��راف 

العملية البيعية وابرزها املشترى والبائع، من بناء 
عالقات استراتيجية وجسور تواصل مع جميع وكالء 
السيارات في الكويت، مبا يعزز من دعائم املصلحة 
املشتركة، ويجعل من معارض السيارات فى »بيتك« 
مقصدا مهما واساسيا لكل من يرغب في شراء سيارة، 
حيث لدى »بيتك« معرض الشويخ ال��ذى يضم اكثر 
من 20 عالمة جتارية من وكالء السيارات حتت سقف 
واحد مما يتيح للعمالء فرصة االختيار واملقارنة بيسر 
وسهولة، جتعل من عملية شراء السيارة متعة وقيمة 

مضافة خلبرات العمالء. 
كما يعتبر م��ع��رض ال��ش��وي��خ االض��خ��م ف��ي عالم 
السيارات في الكويت، ويضم أكبر وأفخم الطرازات 
العاملية للعديد من العالمات التجارية، ويشهد حضور 

ممثلي وكاالت السيارات احمللية والعاملية.
ويرسخ »بيتك« دوره في سوق السيارات من خالل 
تنشيط املبيعات وحتريك السوق وتلبية متطلبات 
العميل والتاجر على ح��د س��واء م��ن خ��الل عروضه 
التمويلية وتسهيالته االئتمانية وحمالته الترويجية 

وايضا معارضه املنتشرة في عدة مناطق.
اجلدير بالذكر ان شركة »EPR«، تنظم املعرض 
حتت رعاية وزير اإلعالم وزير الدولة لشؤون الشباب 

الشيخ سلمان احلمود الصباح.

»بيتك« في قص شريط االفتتاح

خليفة: البنك ملتزم باستثمار املواهب الكويتية وتطوير قدرات موظفيه

»الدولي« أطلق برنامجه التدريبي
 الشامل ملوظفي اإلدارة املصرفية لأفراد

ضمن استراتيجيته الهادفة إلى 
االستثمار في امل��واه��ب الوطنية 
وتعزيز التطّور املهني ملوظفيه 
ب��ص��ورة م��س��ت��م��رة، أط��ل��ق بنك 
الكويت ال��دول��ي م��ؤخ��را برنامج 
تدريب وتطوير مهني شامل خاص 

مبوظفي اإلدارة املصرفية لألفراد.
وقد صّمم البرنامج التدريبي 
اجلديد خصيصا ملوظفي اإلدارة 
املصرفية ل��ألف��راد، بهدف تزويد 
موظفي الفروع، مسؤولي خدمة 
ال��ع��م��الء وم��وظ��ف��ي امل��ب��ي��ع��ات 
باملعلومات وامل��ه��ارات العملية 
ال��الزم��ة لتقدمي أرق���ى اخل��دم��ات 
املتميزة للعمالء. كما يعتبر هذا 
البرنامج مبثابة منهج تدريبي 

مستمر وفرصة لتطوير مهارات 
امل��وظ��ف��ن احل��ال��ي��ن واجل���دد على 
حد س��واء، وذل��ك من خالل سلسلة 
متواصلة من ال���دورات التدريبية 
املكثفة وورش العمل التفاعلية التي 
يقدمها البنك باإلضافة إل��ى نظام 

تدريبي جديد وفريد من نوعه.
وفي هذا السياق، صرح مساعد 
م��دي��ر ع���ام - اإلدارة املصرفية 
ل��ألف��راد ف��ي البنك، رام��ي خليفة: 
»إن ابتكار هذا البرنامج التدريبي 
اجلديد جاء متاشيا مع استراتيجية 
الدولي بعيدة املدى الهادفة إلى أن 
يصبح »البنك اإلسالمي املفضل« 
ف��ي ال��ك��وي��ت، بالنسبة ل��ك��ال من 
العمالء واملوظفن. وذلك من خالل 
جهوده املتفانية لتطوير خدماته 
ومنتجاته في سبيل منح العمالء 
حلوال مصرفية إسالمية مبتكرة 
ومعاصرة، باإلضافة إلى تخصيص 

جزء كبير من خططه االستراتيجية 
لالرتقاء مبوارده البشرية.« 

وم��ن أب���رز م��ق��وم��ات البرنامج 
تطبيق نظام تدريبي جديد وهو 
ما يعرف بال�Coaching ، وهو 
عبارة عن منظومة تدريب متطّورة 
تعتمد على م��درب��ن مؤهلن من 
موظفي البنك إلدارة كافة الدورات 
التدريبية وورش العمل، بحيث 
ي��ك��ون ه���ؤالء امل���درب���ن م��ن ذوي 
اخل���ب���رات ال��ع��ال��ي��ة وال��ش��ه��ادات 
املهنية املعتمدة مبثابة مرجع لكافة 
موظفي اخلدمات املصرفية لألفراد، 
م��ن خ��الل ت��زوي��ده��م ب��اإلرش��ادات 
التوجيهية والتدريب الفردي عند 

الضرورة.
كما أض��اف خليفة: »أن الهدف 
م��ن ه���ذا ال��ب��رن��ام��ج ه��و االرت��ق��اء 
مب��ه��ارات موظفينا إل��ى مستوى 
متقدم وتسليحهم بالوسائل التي 
متكنهم م��ن منح العمالء جتربة 

مصرفية استثنائية بشكل متكامل. 
وأن ال��دول��ي ال يسعى إل��ى تلبية 
اح��ت��ي��اج��ات عمالئه فحسب، بل 
يهدف دائما إلى تخطي توقعاتهم 

بكل ما يقدمه لهم.«
يذكر أن بنك الكويت الدولي 
ق��ّدم خ��الل ال��ع��ام 2016 دورت��ن 
تدريبينت على نطاق واسع، حيث 
استهدف من خاللهما أكثر من 220 
موظفا من اإلدارة املصرفية لألفراد. 
وقد شملت هاتن الدورتن »دورة 
م��س��ت��وى ج���ودة اخل���دم���ة« التي 
استمرت ملدة شهرين، والتي ركزت 
على حتسن مستوى جودة اخلدمة 
املقدمة للعمالء، فضال عن »دورة 
التعرف على املنتجات«. كما ضم 
البرنامج حتت مظلته العديد من 
ورش العمل وال��دورات التدريبية 
املتخصصة األخرى، من بينها دورة 
مكثفة لتعليم لغة اإلشارة ملوظفي 
البنك في فروعه الستة املخصصة 

خلدمة ذوي االحتياجات اخلاصة.
وفي ختام تصريحه، قال خليفة: 
»أن من أهم مبادئ الدولي إلتزامه 
بدعم الكوادر الوطنية، وتركيزه 
ع��ل��ى اس��ت��ق��ط��اب أمل���ع ال��ط��اق��ات 
الشبابية الكويتية املوهوبة ومن ثم 
احتضانهم وتطوير مهاراتهم. ومن 
هذا املنطلق، خالل العام املاضي إلى 
جانب سعينا إلى توظيف مجموعة 
من املواهب اجلديدة، تطبيق برنامج 
مكثف لتطوير ال��ق��درات املهنية، 
ي��رك��ز بشكل خ��اص على موظفي 
اإلدارة املصرفية لألفراد من منطلق 
أنهم حجر األساس في منح العمالء 

جترية مصرفية متميزة.«

رامي خليفة

3 آالف مشارك ومشاركة من مختلف اجلنسيات لتحقيق هدف واحد أكثر من 

»برقان« يختتم رعاية ماراثون سبارك الثاني 
اختتم بنك برقان رعايته اإلستراتيجية ملاراثون 
»سبارك« الثاني، السباق اخليري األكبر في الكويت 
خالل العام 2017، بتنظيم من مركز سبارك الرياضي، 
والذي أقيم على مدار يومي 14 و15 يناير 2017 في 

»مارينا كريسنت«.
ويعتبر م��اراث��ون س��ب��ارك، أكبر وأض��خ��م سباق 
رياضي خيري في الكويت، حيث شهد مشاركة ضخمة 
مع أكثر من 3 آالف مشارك من مختلف اجلنسيات في 

فعالياته.
وأش���ار بنك ب��رق��ان إل��ى أن السباق ك��ان مفتوحا 
للمشاركن من مختلف األعمار، وضم 4 فئات هي 5 
كلم، و10 كلم، و21 كلم، و42 كلم، ويتوج الفائزين 
بجوائز نقدية قدرت قيمتها ب 100 ألف دوالر، الفتا 
إلى أن برنامج املاراثون تضمن العديد من الفعاليات 
الترفيهية ملختلف األعمار. هذا ويذهب ريع املاراثون 
بالكامل إلى اجلهات اخليرية املشاركة فيه والتي هي 
مركز حياة لدعم مرضى سرطان الثدي واملفوضية 

السامية لشؤون الالجئن. 
وتعليقا على اختتام الرعاية الناجحة والتى القت 
جتاوبا واستحسانا من اجلميع قالت السيدة لولوه 
األي��وب��ي – مدير أول للشؤون اخل��ارج��ي��ة – دائ��رة 
اإلتصاالت التسويقية – »إن أحد األسباب التي دفعت 

البنك لرعاية املاراثون، تكمن في تأثيره الكبير على 
األف��راد، وقدرته على بث روح النشاط للمشاركن في 
فعالياته. أن البنك يسعى دائما إلى تشجيع الناس على 
اعتماد نظام حياة صحية، وتوفير منبر يساعد األفراد 
على دمج الرياضة واللياقة البدنية في حياتهم اليومية 

كجزء من اهدافه ضمن املسؤولية اإلجتماعية.«
وأك��دت السيدة األيوبي بإميان بنك برقان بأهمية 
الشراكة التي جتمعه مع مركز »سبارك« الرياضي، 
ال��ذي يهدف إل��ى التشجيع على مم��ارس��ة األنشطة 
الرياضية، معربة عن فخرها ب��أن يكون البنك أحد 

الداعمن ملثل ه��ذه امل��ب��ادرات اإليجابية وكذلك أحد 
املشاركن في أنشطته وفعالياته املتنوعة مبشاركة 

70 موظفا وموظفة من البنك.
وأعربت السيدة األيوبي عن سرور البنك بالنتائج 
اإليجابية ل��ه��ذا احل���دث ال��ري��اض��ي، ال���ذي يتفق مع 
املعايير الدولية، ويظهر الكويت كمنظم مميز وفاعل 
لألنشطة الرياضية على املستوى العاملي. وأشارت 
إلى أن بنك برقان كان خالل السنوات القليلة املاضية، 
مشاركا فاعال في األنشطة الرياضية التي تهدف إلى 
تعزيز أمناط احلياة الصحية، انطالقا من مسؤوليته 
االجتماعية املشتركة مع مؤسسات القطاع اخلاص 

واملنظمات غير الربحية.
وجت���در اإلش����ارة إل��ى أن دع��م بنك ب��رق��ان لهذه 
املبادرة، يأتي ضمن برنامجه االجتماعي حتت عنوان 
»ENGAGE« معا لنكون التغيير، وال��ذي يسلط 
الضوء على اجلوانب املهمة وامل��ؤث��رة في املجتمع، 
باإلضافة إلى تعزيز الرعاية االجتماعية، من خالل 
املساهمة في املبادرات التعليمية والثقافية واالجتماعية 
والصحية. ويأتي نهج حملة »ENGAGE« متاشيا 
مع مبادئ بنك برقان كمؤسسة مالية كويتية رائدة، 
بحيث ينسجم أس��ل��وب سياساته م��ع احتياجات 

ومصالح املجتمع الكويتي.

البنك يختتم مارثون سبارك الثاني

مساعد املزيد
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