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جانب من تكرمي متطوعي »إجناز الكويت« ناصر مساعد الساير وعصام جاسم الصقر يستقبالن فطومة الزبن وعبير الشرهان

»صناعات الغامن« تدعم »إجناز الكويت« »الوطني« يدعم مشروع صعوبات التعلم
تقوم شركة صناعات الغامن برعاية أنشطة 
مؤسسة إجناز الكويت منذ إطالقها في عام 2005 
هادفة نحو مس����اعدة شباب الكويت على صقل 
مواهبهم وتنمية مهاراتهم الالزمة لبناء مستقبلهم 
املهني ومتاشيا مع ذلك الهدف، قام ما يقارب ال� 
200 متطوع من موظفي شركة صناعات الغامن 
بتدريب وإرشاد 1.524 طالبا وطالبة من خالل إقامة 
ورش عمل حول ريادة األعمال وكيفية االستعداد 

للحياة العملية وأسس املعامالت املالية.
وقد شارك املتطوعون من قبل شركة صناعات 
الغامن املتطوعني في العديد من برامج مؤسسة 
إجناز الكويت مبا في ذل����ك البرامج التعليمية 
املدرسية من بينها »برنامج اليوم الواحد ورشة 
العمر«، و»مخيم االبتكار«، و»برنامج  مشروع 
الش����ركة«، و»برنامج مس����اري إل����ى املهنية« 
و»برنامج قراراتي املالية«، و»برنامج التمويل 

الشخصي«. 
إلى جانب املتطوعني، قامت شركة صناعات 
الغامن مؤخرا باستضافة برنامج »اليوم الوظيفي« 
في كل من كيربي ألنظمة البناء، والشركة الكويتية 
لصناعة املواد العازلة )كيمكو(، والغامن موتورز، 
وإكس����ايت، وش����ركة الوقع والصدى للدعاية 
واإلعالن، إلى جانب مكتب الش����ركة الرئيسي 
الكائن مبنطقة الشويخ، وذلك إلطالعهم على فرص 
العمل املمكنة وتسليحهم باملهارات الالزمة لتحقيق 
النجاح في بيئة األعمال، كما قامت صناعات الغامن 

برعاية »مسابقة الشركة« لعام 2014. 
وبدوره يقول عمر قتيب����ة الغامن، الرئيس 
التنفيذي لشركة صناعات الغامن: »يأتي تسليح 
الطلبة باملهارات الالزمة، وتبني صقل ما لديهم 

م����ن مواهب، ضم����ن أهم أولوياتنا في ش����ركة 
صناعات الغامن، وهدف مش����ترك يجمع بيننا 
وبني مؤسسة إجناز نعمل معا على بلوغه، إننا 
ننظر لهذا النوع من الدعم واملش����اركة الفاعلة 
على أنه فرصة رائعة لالس����تثمار في مستقبل 
الكويت واملس����اهمة ازدهاره من خالل مساعدة 
جيل الغد الواعد وتهيئته خلوض معترك احلياة 
العملية وحتقيق أقصى درجات االس����تفادة من 

تلك الفرص املقدمة لهم«.
قال عبداللطيف عبدالعزيز الشارخ، إستراتيجية 
الشركات وتطوير األعمال لدى شركة صناعات 
الغامن، وأحد املتطوعني في برامج مؤسسة إجناز: 
»لقد خضت جتربة فاقت توقعاتي عندما قررت 
االنضمام ألس����رة املتطوعني ف����ي برامج إجناز 
الكويت، لقد متكنت من خالل هذه الفرصة من 
التفاعل مع عقول شبابية مفكرة وأن أشعر بأني 
أصنع فرقا مع ه����ؤالء الطلبة وحتقيق نتائج 
لم أكن أنتظرها. لقد حققت اس����تفادة شخصية 
نتيجة مشاركتي في تلك البرامج وشعرت بالرضا 
الشديد الناجت عن االس����تثمار في تلك الطاقات 
ومتكنت من تكوين عالقات امتدت لفترة ما بعد 
البرامج، أشجع كل من لديه القدرة أن يشارك في 
تلك البرامج املثمرة والتطوع في سبيل نهضة 

شبابنا ووطننا«.
وبدورها تقول رنا النيباري، الرئيس التنفيذي 
إلجناز الكويت: »نقوم من خالل مؤسسة إجناز 
الكوي����ت بتطوير العديد من البرامج التدريبية 
والتثقيفية والتي ال ميكننا تطبيقها لوال الدعم 
ال����ذي نتلقاه م����ن كل املتطوعني م����ن مختلف 

الشركات.

قدم بنك الكويت الوطني دعمه ملشروع فرز 
صعوبات التعلم اإللكتروني للطلبة اجلامعيني 
الذي يقوده مركز تق����ومي وتعليم الطفل، وهو 
املشروع األول من نوعه لدعم الطلبة اجلامعيني 

في الكويت ممن يعانون صعوبات في التعلم.
وفي هذه املناس����بة، اس����تقبل نائب رئيس 
مجلس إدارة بنك الكويت الوطني ورئيس »جلنة 
البنك واملجتمع« ناصر مساعد الساير والرئيس 
التنفيذي ملجموعة بنك الكويت الوطني عصام 
جاسم الصقر، أمينة الصندوق وعضو مجلس 
إدارة مركز تقومي وتعليم الطفل فطومة الزبن 
ومس����اعد مدير عام الش����ؤون الفنية في مركز 
تقومي وتعليم الطفل عبير الش����رهان في الفرع 

الرئيسي للبنك.
وأكد الس����اير خالل اللقاء عل����ى أهمية هذا 
املش����روع املخصص للطلب����ة اجلامعيني الذين 
يعان����ون من صعوبات التعلم، وأوضح أن دعم 
البنك الوطني لهذا املش����روع يأتي من منطلق 
إميانه الكبي����ر بالدور الذي ميكن أن يلعبه هذا 
النوع من املبادرات خلدمة وتطوير قطاع التعليم 

إلى جانب القيمة املضافة التي يوفرها للطلبة 
اجلامعيني.

وأشار الس����اير إلى أن البنك الوطني ملتزم 
بدعم النشاطات التعليمية واالكادميية انطالقا 
من أهميتها في إعداد الكفاءات الشابة وتطوير 
مهاراتها، الفتا إلى أن الطالب في املرحلة اجلامعية 
بأمس احلاجة إلى منحهم الفرص التي تناسب 
احتياجاتهم ومتطلباتهم م����ن أجل دفعهم إلى 
االنطالق ولعب دورهم احليوي في مسيرة التنمية 

والتقدم في البالد. 
وأضاف الساير أن سجل بنك الكويت الوطني 
حافل بدعم ورعاية األنشطة االجتماعية والثقافية 
في الكويت على امتداد تاريخه الذي يتجاوز الستة 
عقود انسجاما مع سياساته الراسخة للنهوض 
مبسؤولياته االجتماعية، ويحرص البنك الوطني 
على التواصل الدائم مع املؤسسات واجلمعيات 
األهلية لدعمها في أداء رسالتها على أكمل وجه 
وتعزيز روح املش����اركة والتواصل في املجتمع 
خاصة عندما يتعلق األمر بتزويد الطلبة والشباب 

بالدعم املطلوب أكادمييا واجتماعيا. 

جانب من تكرمي الطلبة املتفوقني

حسام أبولغد يتسلم تكرمي الشركة على رعاية احلفل

»أسيكو« ترعى حفل »الهندسة والبترول«
قامت شركة أسيكو للصناعات 
برعاية احلفل اخلاص باملتفوقني 
لكلية الهندس���ة والبترول في 
فندق اجلميرة وذلك بحضور 
حسام أبولغد الرئيس التنفيذي 
للشؤون املالية في شركة أسيكو 
للصناعات وأحمد املاجد نائب 
الرئيس التنفيذي في ش���ركة 
الدولي���ة للتطوير  املس���اكن 
العق���اري وعدد م���ن أعضاء 
التدريس���ية واإلدارية  الهيئة 

في الكلية.
ألق���ى كلمة الش���ركة  وقد 
أحم���د املاجد الذي نقل حتيات 
غسان اخلالد الرئيس التنفيذي 
لش���ركة أس���يكو للصناعات 
حيث بني املاج���د خالل كلمته 
على أهمية دعم املهندس وذلك 
للدور الكبير الذي يلعبه خلدمة 
مجتمعه ووطنه.  من جهته عبر 
حسام أبو لغد عن سعادته بهذه 
املناس���بة التي تأكد على عمق 
العالقات بني الشركة واملؤسسات 

التعليمية داخل الكويت.

سحر الذربان مع فريق البنك

»األهلي«: حملة »مجتمعنا 
مسؤوليتنا« مستمرة

20 ألف مشاهد إلعالن »بوبيان« 
باليوتيوب في اليوم األول

انطالقا من مسؤوليته اإلنسانية واالجتماعية 
املتمثلة في حملة »مجتمعنا مسؤوليتنا، وتعزيزا 
جلهوده في العمل اخليري خالل ش����هر رمضان 
الكرمي الذي يحمل معه كل معاني اخلير والبركة 
يحرص البنك األهلي الكويتي على مساعدة األسر 
احملتاجة في الكويت، حيث قام البنك بالتعاون 
م����ع »منظم����ة One Kuwait التطوعية« بتوزيع 
صناديق متوينية على األسر احملتاجة حتتوي على 
السلع الغذائية األساسية بهدف تأمني االحتياجات 

الغذائية لها خالل الشهر الفضيل.
وعن هذا العمل اخليري صرحت سحر الذربان، 
مديرة العالقات العامة قائلة: »يهتم البنك األهلي 
الكويتي بتفعي����ل دوره االجتماعي وخاصة في 
مجال األنشطة اخليرية. ويعتبر شهر رمضان من 
أفضل األوقات للعمل اخليري لكونه عمال اجتماعيا 
وإنسانيا مهما يساهم في تعزيز مفهوم التكافل 
والتعاون االجتماعي. كما أن تقدمي املس����اعدات 
اإلنسانية واخليرية لألسر احملتاجة، إمنا يأتي 
تأكيدا لهذا الدور االجتماعي والريادي الذي يلعبه 

البنك األهلي الكويتي في خدمة املجتمع«.

اس����تقطب إعالن بنك بوبيان اخلاص بشهر 
رمضان املبارك بالتعاون مع الشيخ مشاري بن 
راشد العفاسي اهتمام متابعي موقع اليوتيوب 
منذ إطالقه مبناسبة شهر رمضان املبارك، حيث 
جتاوزت نس����بة املتابعني العشرين ألف متابع 
خالل يوم واح����د. ويعتبر االعالن اجلديد لبنك 
بوبيان اس����تمرارا للتعاون املشترك مع الشيخ 
مشاري العفاسي، حيث يتضمن االعالن واحدة 
من القيم التي ترتبط بأسماء اهلل احلسنى وهي 
جبر اخلواطر والتي يحتاج اليها اإلنس����ان في 

معامالته اليومية وعالقاته اإلنسانية.
ومت تصوي����ر االع����الن اجلديد ف����ي رومانيا 
الستغالل طبيعتها اجلميلة، حيث متت االستعانة 
بأعل����ى تقنيات التصوي����ر والصوت الى جانب 
اس����تخدام فريق عمل متخصص بقيادة كوادر 

شابة كويتية لتصوير االعالن. 
وس����يتم إذاعة االعالن على مختلف القنوات 
التلفزيونية احمللية، حيث يتوقع ان يجذب االهتمام 
بسبب ما يتضمنه من قيم إسالمية جميلة حتض 
اإلنسان على التعامل الراقي مع مختلف شرائح 
املجتم����ع انطالقا من قيمة جب����ر اخلواطر التي 

حرص عليها االسالم.

»بريجستون«: تَفّقد
إطارات السيارات يعزز 

السالمة بالطرقات
تسعى »بريجستون الشرق األوسط � منطقة 
حرة« إلى حتذير السائقني في املنطقة من مخاطر 
القي����ادة بإطارات لم تخض����ع لصيانة وفحص 

مناسبني.
ميكن للقيادة باس����تخدام إط����ارات تالفة أو 
متضررة أو ال حتوي على املستوى املناسب من 
ضغ����ط الهواء أن حتم����ل تداعيات خطيرة على 

السائقني والركاب، وتعرض حياتهم للخطر.
وتلتزم »بريجستون« بجعل طرقات املنطقة 
أكثر أمانا عبر تثقيف الس����ائقني حول س����المة 
اإلطارات ومساعدتهم على تطوير ثقافة الفحص 
املنتظم والكش����ف الدوري عل����ى اإلطارات التي 

يستخدمونها.
وفي هذا الشأن قال شويتشي ساكوما، رئيس 
شركة »بريجستون الشرق األوسط وأفريقيا«: 
»خالل شهر رمضان الكرمي، تصبح الطرقات أكثر 
خط����ورة، ويعود ذلك إلى مجموعة من العوامل 
املتنوع����ة مبا فيها احل����رارة املرتفعة واإلرهاق 

الناجت عن الصوم.
وتسعى »بريجستون« إلى التأكد من قيادة 
السائقني لس����ياراتهم بعد تفقدهم بأن السيارة 
واإلطارات في أفضل حالة ممكنة لتفادي حاالت 

التوقف واألعطال أو احلوادث.
ويعد الش����هر املبارك فترة مميزة استثنائية 
من العام، ونود للجميع أن يقضوا أوقاتا رائعة 
خالله دون التع����رض ألي أذى أو ضرر«. يؤثر 
طقس املنطقة القاسي بأجوائه الرملية واملغبرة 
ودرجات احلرارة املرتفعة في الصيف بشكل كبير 
على املركبات واإلط����ارات، مما يجعل من قيادة 

السائقني للسيارات أمرا أكثر صعوبة.
وتنصح »بريجستون« بإجراء فحص كامل 
ومنتظم لسالمة اإلطارات والسيارة والتأكد من 
أنها خاضعة لصيانة مناسبة، ما يعني أنه يتوجب 
فحص اإلطارات مرة كل ش����هر على أقل تقدير، 
ومعاين����ة اإلطارات للبحث عم����ا إذا كانت هناك 
إش����ارات لوجود ضرر أو تش����ققات، واستبدال 
اإلطارات قبل أن يصل مؤشر تآكل مداس اإلطار 

إلى 1.6 ملليمتر.
يلعب كون اإلطار في حالة مثالية دورا مهما 
في سالمة الس����يارة وركابها، حيث إن اإلطارات 
التي يكون ضغط اله����واء فيها منخفضا جتعل 
التحك����م في القيادة أصعب وتزيد من املس����افة 
التي تقطعها السيارة عند الفرملة، كما أنها تبلى 

وتتلف بشكل أسرع.

ومحبي س����يارات ش����فروليه 
بطريقة خاص����ة وتعبيرا عن 

تقديرها لثقتهم ووالئهم.
أعادت شفروليه »ماليبو« 
تعريف فئة السيارات املتوسطة 
احلجم في الكويت، مع اجلودة 
ف����ي التصميم، التحس����ينات 
الداخلية، نظام األداء والتحكم 
الرائع، وضمان سالمة عالية 
للركاب. ه����ذا التصميم املعبر 
لشفروليه »ماليبو« مع بعض من 
سمات تصميم سيارة شفروليه 
كامارو الشهيرة يجعلها سيارة 
فريدة من نوعها مبواصفاتها. 
تتعدد مزايا هذه السيارة لتشمل 
اإلضاءة اجلانبي����ة اخلفيفة، 
تقنية بلوت����وث، جهاز وحدة 
التكامل، الشكل اخللفي الرياضي 
لس����يارة »كام����ارو«، إضاءة 
 LED املصابيح األمامية، أضواء
القدرة على تخفيف  اخللفية، 
ضجيج االهتزاز والتوفير في 
استهالك الوقود. كما وتساهم 
املرايا اجلانبية والزوايا املدورة 
في تعزيز انسيابية السيارة. 
إضافة إلى ذلك، تضمن شفروليه 
»ماليبو« سالمة الركاب واألهم 
أنه����ا أفضل س����يارة في الفئة 
الت����ي تنتمي اليه����ا من حيث 
تكلف����ة الصيانة. تعتبر إمباال 
2014 اجلديدة كليا دليل على 
جوهر التصميم القوي وأساس 
اإلبداع اجلريء الذي جمع بني 
املواد فائقة اجلودة والتقنيات 
املتطورة بشكل دقيق ومهني 
للغاية وبأسعار تنافسية. ومتثل 
هذه السيارة اجليل العاشر من 
إحدى أكثر الصناعات شعبية 
إمباال على  ومتانة. حتت����وي 

»شفروليه الغامن« تقدم عروضاً ذهبية في رمضان
10 وس����ائد هوائية إلى جانب 
تكنولوجيات السالمة واألمان، 
كاميرا للرؤية اخللفية، تقنية 
التحذير من االصطدام األمامي، 
أنظمة التنبيه من االصطدام من 
اجلانبني وفي املناطق العمياء، 
ومس����اعد الركن التلقائي. كما 
 3.6 L V6 تأتي إمب����اال مبحرك
األقوى ضمن فئته، وتس����اهم 
املتوافرة  قوة احملرك املعززة 
والدقة الفائقة في حتقيق الثقة 
التي عرفت  املتميزة  والقيادة 
بها إمباال، م����ع احملافظة على 
الوقود  استهالك منخفض من 
على الطرق السريعة. وتتحول 
املقص����ورة الداخلية إلى بيئة 
متقدمة للرقي م����ع املزيد من 
املساحة ملزيد من الراحة للركاب 
في املقاعد األمامية واخللفية، 
ومزودة بأماكن واسعة للتخزين 
ونظام ترفيهي Mylink مع شاشة 
8 بوصات يعمل باللمس، كذلك 
إمباال اجلديدة هي أكثر هدوءا 
الركاب. كل  واهتماما براح����ة 
هذه العوامل جتعل من إمباال 
اجلديدة س����يارة متفوقة في 
التفاصيل ومثالية إلعادة  كل 
تعريف مفهوم السيدان الفاخرة 

بشكل مدهش.
س����يحظى جمي����ع عمالء 
شفروليه باملستويات اجلديدة 
من برنامج خدمات ما بعد البيع، 
الذي يضمن جتربة خدمة عمالء 
عالية املستوى تعتمد على أربعة 
محاور: ري����ادة قطاع صناعة 
الس����يارات في مجال تكاليف 
الصيانة وش����فافية األسعار، 
حجز مواعيد الصيانة الدورية 

مع التسليم في نفس اليوم.

تب����ارك ش����ركة يوس����ف 
أحم����د الغ����امن وأوالده لك����م 
بحلول ش����هر رمضان املبارك 
وفي خطوة ممي����زة تقوم بها 
شفروليه للتعبير عن اهتمامها 
بعمالئها في هذا الشهر الفضيل، 
اطلقت شفروليه الغامن، الوكيل 
احلصري لسيارات شفروليه 
في الكويت، عروض شفروليه 
الذهبية لرمضان بخصومات 
مميزة ب� 500 د.ك. فوق سعر 
الس����يارة ، إضافة إلى فرصة 
ذهبية لربح إمباال 2014 الفاخرة، 
مقابل كل 500 د.ك يدفعها العميل 
يضاعف فرصته لربح شفروليه 
امباال وذلك بهدف مكافأة عمالئها 


