 Ooredooتطلق حملة إعالنية مبناسبة شهر رمضان

أطلقت  Ooredooحملة إعالنية خاصة مبناسبة شهر
رمضان املبارك تبرز العادات والتقاليد اخلاصة بالشهر
الفضيل ،وتعكسروح التآلف والتعاون التي متيز احلياة
الرقمية اليومية للعمالء.
وتظهراحلملة اإلعالنية استمتاع العمالء باإلنترنت
بطريقة شخصية وفريدة من نوعها حسب ما يفضله كل
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واحد منهم ،باإلضافة إلى تسليط الضوء على كيف ميكن
للتكنولوجيا أن تسهم بإثراء احلياة الرقمية للعمالء،
األم��ر ال��ذي سيمكنهم من االستمتاع باألوقات اجلميلة،
وإتاحة فرص جديدة الجتماع أفراد األسر واألصدقاء مع
بعضهم البعض خالل أوقات الشهر املبارك.
وقال الشيخ سعود بن ناصر آل ثاني ،الرئيس التنفيذي

إلعداد وتنظيم احللقات النقاشية وورش العمل واملؤمترات

البورصة تنهي تعامالتها على ارتفاع املؤشر العام  3.55نقطة

جانب من تداوالت البورصة

كما تابعوا إفصاحا عن إمتام عملية شراء
لشخص مطلع على أسهم الشركة الوطنية
للخدمات البترولية وإف��ص��اح معلومات
جوهرية عن أرباح (بنك الكويت الوطني-
مصر) للربع األول من  2018وكذلك إعالن
تنفيذ بيع أوراق مالية مدرجة وأخرى غير

مدرجة ملصلحة حساب إدارة التنفيذ في
وزارة العدل.
وكانت شركات (بنك بوبيان) و(جي اف
اتش) و(اجيليتي) و(املباني) األكثر ارتفاعا
في حني كانت أسهم (زين) و(وطني) و(جي
اف ات��ش) و(بيتك) األكثر ت��داوال من حيث

الكمية أما األكثر انخفاضا فكانت (صناعات)
و(زين) و(ميزان) و(بيتك).
وشهدت اجللسة ارتفاع أسهم  34شركة
وانخفاض أسهم  51أخ��رى في حني كانت
هناك  27شركة ثابتة م��ن إجمالي 112
شركة متت املتاجرة بها.

هانيويل تفتتح مركز جتربة العمالء اجلديد في الكويت

جانب من االفتتاح

القطاعات الرئيسية في الكويت،
كما يتيح للزوار فرصة التعرف
ع��ل��ى م��ج��م��وع��ة م��ت��ن��وع��ة من
التقنيات وجتربتها واختبارها.
ويوفر املركز اجلديد ،مع ’كلية
هانيويل لألمتتة‘ املوجودة في

نفس امل��وق��ع ،مجموعة واسعة
من إمكانيات التدريب الشاملة
ع��ل��ى ت��ق��ن��ي��ات األمت��ت��ة لبيئات
النفط والغاز في مراحل اإلنتاج
التمهيدية والنهائية وما بينهما،
إض���اف��� ًة إل���ى اس��ت��خ��دام ح��االت

دراس��ة فعلية لتعزيز وتسهيل
جتربة التعلّم .تقدم كلية األمتتة
ف��ي ال��ك��وي��ت م��ن خ�لال أك��ث��ر من
 300دورة تدريبية متخصصة،
امل���ه���ارات ال��ع��امل��ي��ة امل��ط��ل��وب��ة
ملواجهة التحديات واالحتياجات

املستقبلية للطاقة الكهربائية
واملياه والنفط والغاز وصناعات
األمتتة.
وبهذه املناسبة ،ق��ال جورج
بومتري ،رئيس شركة ’هانيويل‘
ف��ي الكويت وال��ع��راق واألردن
مت تصميم ه��ذا املركز
ولبنانّ “ :
املبتكر  -وال���ذي يعد األول من
نوعه في الكويت  -بهدف تنمية
معرفة العاملني في القطاع حول
التقنيات واحللول والتوجهات
الهامة لقطاع النفط والغاز ،إلى
جانب دع��م امل��ب��ادرات الوطنية
الرئيسية مثل ’رؤية الكويت
 ‘2035واستراتيجية مؤسسة
البترول الكويتية لعام .2030
ولطاملا متيزت شركة ’هانيويل‘
بحضورها القوي في الكويت منذ
أكثر من  50عاماً ،ونفخر اليوم
بافتتاح هذه املنشأة لدعم عمالئنا
بشكل أكبر والقيام ب��دورن��ا في
ت��وس��ي��ع وتنمية ق��ط��اع النفط
والغاز في الكويت”.

«زين» تُطلق حملة «زين الشهور» في رمضان
أعلنت زين الشركة عن انطالق حملتها
الرمضانية السنوية “زين الشهور”،
والتيتستقبلمن خاللها شهر رمضان املبارك
هذا العام مبجموعة كبيرة من املساهمات
اخليرية واإلنسانية واالجتماعية والدينية
والرياضية والترويحية.
وأوض��ح��ت الشركة ف��ي ب��ي��ان صحافي
أنها اتخذت شعار “ زين الشهور “ حلملتها
الرمضانية السنوية ملا لهذا الشهر من مكانة
خاصة في قلب املجتمع الكويتي ،وال��ذي
تنعكس فيه روح ح��ب اخل��ي��ر ومساعدة
الغير ،فالشركة مستمرة بااللتزام في تقدمي
قيمة مضافة للمجتمع،وهو م��ا يجعلها
حترص على تناول القضايا األكثر تأثيرا ً في
احلياة  ،مبين ًة أن حملتها جاءت لتترجم هذا
التوجه  ،حيث حتمل معها رسالة حتث على
التقارب والتراحم بني جميع أطياف املجتمع.
وحت��رص زي��ن في شهر رمضان املبارك
على تنوّع محتوى حملتها ليشمل البرامج
والفقرات الثقافية والترويحية ،حيث قامت

الزيارات االجتماعية

هذا العام برعاية املوسم الثاني من برنامج
“فسيروا” الذي يُقدّمه إمام املسجد الكبير
الشيخ فهد الكندري ،وال��ذي يُعرض على
شاشة تلفزيون دولة الكويت وعلى موقع

التواصل االجتماعي  ،YouTubeحيث
يتناول فيه الشيخ فهد الكندري العديد
من املواضيع ح��ول عظمة وإعجاز اخلالق
ف��ي األرض واملخلوقات بطريقة إبداعية

وواقعية ،وذلك من خالل تبسيط الكثير من
املفاهيم العلمية املعقدة وشرحها بطريقة
حديثة وسهلة تتميز بكونها قريبة من قلوب
املشاهدين وخاصة الشباب منهم.

َ
َّ
العماني يتمتع باستقرار وأمن اقتصادي
العقاري
السوق
مبارك الصباح:
َّ

«املزايا القابضة» تطلق حملتها التسويقية الرمضانية

أعلنت شركة املزايا القابضة عن إطالق
حملتها الترويجية خ�لال شهر رمضان
املبارك لتسويق وحدات مشروعها املتميز
في سلطنة عمان “مزايا ريزيدانس” ،
املجمع السكني املتكامل والواقع في أهم
املناطق احليوية في العاصمة مسقط ،في
والية السيب مبنطقة املوالح ،واملخصص
بالدرجة األولى للمواطن العُ ماني ،وكافة
أبناء دول مجلس التعاون اخلليجي ،وذلك
من خالل ع��روض خاصة بشهر رمضان
املبارك ومميزات عديدة تطلقها الشركة
عبر منصة خاصة في سيتي سنتر مسقط

«التجارة» توقع مذكرة مع «الغرفة»
لتنمية مهارات العاملني بالوزارة

توقيع مذكره تفاهم بني التجارة و مركز عبدالعزيز الصقر

الستعراض أحدث التقنيات في قطاع النفط والغاز

كشفت ش��رك��ة هانيويل عن
افتتاحها “مركز جتربة العمالء”
( )CECفي مكتبها في ميناء عبد
الله جنوب العاصمة الكويت،
وال��ذي يهدف إلى تزويد العمالء
احمل��ل��ي�ين وامل��ت��درب�ين وال��ط�لاب
مب��ع��ل��وم��ات غنية وف��ه��م أعمق
للمنتجات واحللول التي توفرها
الشركة ،ال سيما تقنية “املصنع
املتصل” من ’هانيويل‘ املوجهة
ملرافق ومصافي النفط والغاز.
وشهد حفل االفتتاح حضور
عدد من كبار املسؤولني التنفيذيني
في قطاع الطاقة الذين تعرفوا
على كيفية استفادة ’هانيويل‘ من
تقنيات إنترنت األشياء الصناعية
( )IIoTوالتقنيات املتصلة في
رفع مستوى السالمة واملوثوقية
وال��ك��ف��اءة والربحية ف��ي جميع
مجاالت القطاع.ويعكس إطالق
“مركز جتربة العمالء” اجلديد
ه��ذا م��دى االل��ت��زام االستراتيجي
لشركة هانيويل بتنمية وتطوير
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كميات تداوالت املؤشر  39.7مليون سهم متت من خالل  2370صفقة

أنهت بورصة الكويت جلسة تعامالتها
ام��س األرب��ع��اء على ارت��ف��اع املؤشر العام
55ر 3نقطة ليبلغ مستوى 4ر 4815نقطة
وبنسبة ارتفاع 07ر 0في املئة.
وبلغت كميات ت���داوالت املؤشر 7ر39
مليون سهم مت��ت م��ن خ�لال  2370صفقة
نقدية بقيمة 8ر 6مليون دينار كويتي (نحو
44ر 22مليون دوالر أمريكي).
ف��ي م���وازاة ذل��ك ارت��ف��ع م��ؤش��ر السوق
الرئيسي 6ر 4نقطة ليصل إل��ى مستوى
7ر 4885نقطة وبنسبة ارتفاع 38ر 0في
امل��ئ��ة م��ن خ�لال كمية أس��ه��م بلغت 2ر28
مليون سهم متت عبر  1371صفقة نقدية
بقيمة 3ر 2مليون دينار (نحو 5ر 7مليون
دوالر) .وانخفض مؤشر السوق األول 6ر4
نقطة ليصل إل��ى مستوى 9ر 4775نقطة
بنسبة انخفاض 10ر 0في املئة من خالل
كمية أسهم بلغت 5ر 11مليون سهم متت
عبر  999صفقة بقيمة 4ر 4مليون دينار
(نحو 5ر 14مليون دوالر).
وتابع املتعاملون إفصاحا عن معلومات
تتعلق باحلجز على أصول شركة (املصالح
العقارية) عالوة على إعالن شركة (اخلليج
للكابالت و الصناعات الكهربائية) بشأن
تأكيد اجلدول الزمني الستحقاقات األسهم
وإمت���ام عملية ش��راء لشخص مطلع على
أسهم الشركة (التجارية العقارية).

ملجموعة “ :Ooredooتستثمر  Ooredooالكثير
في بناء أفضل الشبكات في جميع أسواقنا ،مما ميكن
عمالءنا حول العالم من الوصول إلى أفضل خدمة إنترنت
واالستمتاع مبا توفره لهم من محتوى ،ومشاركة حلظات
رمضان واستخدام اإلنترنت في عمل اخلير خالل الشهر
الفضيل”.

ط���وال الشهر امل��ب��ارك حيث يتم عرض
وح��دات��ه للبيع أم��ام اجلمهور العماني،
م��ن خ�ل�ال من���اذج م��ت��ع��ددة وم��س��اح��ات
وتصاميم تناسب مختلف األس��ر كبيرة
العدد وصغير العدد بأفرادها وملختلف
التوجهات السكنية واالستثمارية.
وكشفت املزايا القابضة أنها ستقدم
خالل هذا الشهر الفضيل عروضاً خاصة
للراغبني بشراء ال��وح��دات السكنية في
املشروع والتي تضمنت أسعار تنافسية
على الوحدات السكنية املتعددة تبدأ من
 40ألف ريال عماني ،وخطط سداد مرنة

تالئم كافة شرائح املجتمع العماني ،إلى
جانب توفير قسائم خصومات بنسبة
تصل إلى  30باملئة على مشتريات األثاث
واملفروشات من “هوم سنتر” في سلطنة
عُ مان ،باإلضافة إلى دفعات ميسرة حتى
شهر يناير من العام  ، 2019كما تتضمن
العروض الرمضانية اخلاصة باملشروع
فرصة دخ��ول السحب على تأثيث شقة
بالكامل وهدايا فورية قيمة ل��دى شراء
إح��دى الوحدات السكنية باإلضافة إلى
تقدمي الشركة رحلة العيد ألول عشرة
عمالء بقيمة  1000ريال عماني.

وتأتي عروض شركة املزايا القابضة
الرمضانية ملشروعها “مزايا ريزيدانس
املوالح” بعد انتهائها من تنفيذ املرحل
االولى من املشروع بالكامل والذي أصبح
ج��اه��زا ً لإلستالم ،حيث يوفر املشروع
شقق مبساحات وتصاميم تناسب أذواق
وطريقة معيشة مختلف األسر العمانية
واخلليجية ،في ظل تنوع مساحات الشقق
وتصاميمها املتنوعة ،كما يتميز بقربه من
مطار منطقة السيب اجلديد ما يعزز من
جاذبيته للسكان واملستثمرين من مختلف
الفئات.

وقعت وزارة التجارة والصناعة الكويتية امس
األربعاء مذكرة تفاهم مشتركة مع مركز عبدالعزيز
الصقر للتنمية والتطوير التابع لغرفة جتارة وصناعة
الكويت بهدف تطوير وتنمية مهارات وقدرات العاملني
بالوزارة.
وقال الوكيل املساعد لشؤون الدعم الفني والتخطيط
في الوزارة عبدالله العويصي لوكالة األنباء الكويتية
(كونا) عقب التوقيع إن (التجارة) تسعى إلى تطوير
نظم أنشطتها وبرامجها وتعزيز مهارات العاملني
لديها على النحو الذي ميكنها من تقدمي خدمات متميزة
للجمهور على ضوء اختصاصاتها واملهام املوكلة إليها.
وأض��اف العويصي أن (التجارة) تؤمنبضرورة
التعاون بينها وبني مراكز التنمية والتطوير املعنية
بهذا الشأن لذا تولت تنظيم التعاون املشترك مع مركز
عبدالعزيز الصقر للتنمية والتطوير.
وأوض����ح أن م��ذك��رة ال��ت��ف��اه��م ت��ع��ن��ى مب��ج��االت
إع��دادوتنفيذ برامج تدريب م��دروس��ة ومتسقة مع
االحتياجات التدريبية ذات االهتمام املشترك للعاملني
ب��وزارة التجارة والصناعة إضافة الى املساهمة في
تقدمي االستشارات والدعم الفني وإع��داد الدراسات
والتقارير في مجال التدريب واألنشطة املصاحبة له
وتبادل اخلبرات واملعلومات في هذا املجال.
ولفت إلى أن املذكرة تختص أيضا بإعداد وتنظيم

احللقات النقاشية وورش العمل والندوات واملؤمترات
ذات ال��ص��ل��ة ب��األن��ش��ط��ة وال��ف��ع��ال��ي��ات التدريبية
واملوضوعات ذات االهتمام املشترك.
وذكر أنها تعنى أيضا باملساهمة في وضع تصورات
والرؤى املستقبلية في تدريب وتنمية القوى الوطنية
العاملة في ال��وزارة مبا يكفل تعزيز وتنمية املهارات
التشغيلية ملختلف األعمال واملهارات املساندة ذات
االهتمام املشترك.
من جانبه قال مدير مركز عبدالعزيز الصقر للتنمية
والتطوير جاسم بشاره في تصريح مماثل إن مذكرة
التفاهم تعتبر مظلة يندرج حتتها العديد من البرامج
املعنية بالتأهيل والتدريب وبناء القدرات وتعزيز
املهارات.
وأض��اف بشاره أن املذكرة تستهدف العاملني في
وزارة التجارة والصناعة عبر منظومة تدريب عالية
املستوى لتعزيز بعض امل��ه��ارات املستهدفة لسد
الثغرات من االحتياجات التدريبية ل��وزارة التجارة
والصناعة.
وأوضح أن املذكرة ستكون على شكل برامج محددة
إذ سيتم وض��ع اإلط��ار العام لكل برنامج على حدة
لتطبيقها كالفئات املستهدفة واملدد الزمنية املطلوبة
وغيرها آمال أن تساهم في تعزيز مهارات وبناء قدرات
العاملني في الوزارة.

«برقان» يحصد جائزة «أفضل احللول»
من «إنسايت ميدل إيست»
حصد مركز خدمة العمالء في بنك برقان ،أحد البنوك
الكويتية الديناميكية واملتطورة ،واحدة من اجلوائز
املرموقة من مركز “إنسايت ميدل إيست” املتخصص في
خدمات مراكز اإلتصال بالشـــرق األوســـط في املؤمتر
السنوي ملراكز االتصال لعام  .2018واستطاع بنك
برقان الفوز بجائزة “أفضل احللول ملعاجلة املشكلة”،
بعد تقدميه عرضاً عن كيفية معاجلة وتطوير أبرز
التحديات التي تواجه مركز خدمة العمالء ،وانعكاسها
اإليجابي على توفير أفضل اخلدمات لعمالء بنك برقان.
وقد تسلم اجلائزة السيد منذر الصالح مدير مركز خدمة
العمالء في بنك برقان ،في حفل تكرمي خاص أقيم في

مدينة دبي ب��اإلم��ارات العربية املتحدة في  25إبريل
 ،2018قدمها له دومينيك كيناغان ،الرئيس التنفيذي
ورئيس مركز “إنسايت ميدل إيست”.
وتعد “إنسايت ميدل إيست” التي تتخذ من دبي
مقرا ً لها املؤسسة الوحيدة املتخصصة في خدمات
مراكز االت��ص��ال في الشرق األوس���ط .ويعتبر حفل
جوائز” إنسايت ميدل إيست” الثالث عشر مبثابة
مؤشر إقليمي معترف به لقياس وتقييم جناح التفاعل
عن بعد مع العمالء وحظي بتأييد واس��ع باعتباره
أشمل معيار من نوعه في العالم بالنسبة الختيار
الشركات وتقييمها.

