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ــح كل  قــام البنك التجاري بــإجــراء سحب حملة ارب
هاجلوائز مع تطبيق التجاري على الهواتف واأللــواح 
الذكية، وقد مت إجراء السحب الثاني لهذه احلملة بحضور 
ممثل عن وزارة التجارة والصناعة عبدالعزيز اشكناني. 
و قد فاز كل من: محمد سلمان السليماني  بجائزة عبارة 
عن IPHONE XR  وعثمان أحمد اخلراز بجائزة عبارة 

عن  Apple Watch Series 4  وسميرة حسن العجمي 
 Apple Air Pods بجائزة عبارة عن سماعات

ــراء السحب واإلعــالن عن الفائزين  وعلى هامش إج
في هذه احلملة، أوضح التجاري أن هذه احلملة موجهة 
جلميع مستخدمي خاصية »ادفــع لي« أو »مسح« ضمن 
خدمات )T-Pay( املقدمة من التجاري والتي تسمح 

بــإجــراء التحويل أو الدفع باستخدام رمــز االستجابة 
السريعة QR-Code  عبر تطبيق التجاري موبايل 
وكذلك العمالء الذين يقومون بتفعيل خدمة اإلشعارات 
عبر تطبيق التجاري موبايل والتي تصل للعميل عن 
طريق هاتفه الذكي في أي وقت وأي مكان سواء داخل أو 

خارج الكويت.

تنطلق في الساعة السادسة والنصف 
من مساء اليوم  )الثالثاء( ، فعليات منتدى 
احلكومة اإللكترونية السابع واملعرض 
التكنولوجي املصاحب له بقاعة البركة في 
فندق كــراون بــالزا، وذلك حتت رعاية سمو 
رئيس مجلس الــوزراء الشيخ جابر املبارك، 
حيث ميثل سموه فــي حفل االفتتاح نائب 
رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون 
مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة اجلهاز 
املركزي لتكنولوجيا املعلومات أنس الصالح.

ــال مــجــدي صبري  ــذا الــســيــاق، ق ــي ه وف
ـــوف إكسبو  املــديــر الــتــنــفــيــذي لــشــركــة ن
»NoufEXPO«، املنظمة للمنتدى: »ال شك 
أن هذه الرعاية الرسمية الرفيعة املستوى 
واملستمرة على مــدى كــل دورات املنتدى، 

تعكس االهتمام احلكومي الرسمي بــدور 
برامج احلكومة اإللكترونية في االنتقال 
باخلدمات احلكومية بالكويت إلى املراتب 
العاملية، كما تعكس دعما لــدور املنتدى في 
مساندة اجلهات احلكومية للقيام بدورها 

كامال في هذا املجال.

محاور املنتدى
وفيما يخص محاور املنتدى لهذا العام، 
ــى احملــاضــرات  ــال صــبــري: »بــاإلضــافــة إل ق
املتعلقة باالجتاهات والتقنيات احلديثة 
للحكومة الذكية، فقد عمدنا هذا العام إلدخال 
ورشتي عمل متخصصتني ضمن فعاليات 
املــنــتــدى، حيث جـــاءت ورشـــة عمل الــذكــاء 

االصطناعي: التقنيات وتطبيقات عملية التي 
تقدمها شركة Microsoft لتعرف القائمني 
على التخطيط وتطوير اخلدمات احلكومية 
الذكية على تقنيات الذكاء االصطناعي التي 
تعد بثورة تكنولوجية جديدة بــدأت تأخذ 
أبــعــادا متطورة وغــيــر مسبوقة فــي قــدرة 
البرمجيات وتطبيقاتها، ولنا في تقنيات 
املركبات الذاتية القيادة واخلدمات الصحية 
والتعليمية والقانونية اآللية والتعرف على 
 Virtual( ــواقــع االفــتــراضــي الــوجــوه وال
 Augmented( والواقع املعزز )Reality
ــح على ما تتجه له  Reality( دليل واض
صناعة البرمجيات باستخدام تقنيات الذكاء 
االصطناعي مدعومة بــالــقــدرات املتنامية 

ملراكز احلوسبة السحابية«.

وأضـــــاف: »أمــــا ورشــــة عــمــل متابعة 
االستراتيجيات وقياس األداء التي تقدمها 
شركة Techno-Management فهي 
موجهة إلــى اجلهات واإلدارات في كل من 
القطاعني العام واخلـــاص، وتقدم الشركة 
من خــالل هــذه الــورشــة نظاما آليا متكامال 
يتيح للمؤسسات مبختلف أنواعها وضع 
استراتيجيتها وحتديد أهدافها وخططها 
ــك  ــذل ــا، وك ــه ــط ــط ـــا وخ ـــه ومــــؤشــــرات أدائ
متابعة تنفيذ تلك اخلطط آليا وربــط ذلك 
باالستراتيجية واألهداف، وهذا يتيح إلدارة 
املؤسسة معرفة دقيقة بوضع أداء املؤسسة 
والعاملني فيها واإلجنازات التي يقومون بها 
والتحديات التي يواجهونها حلظيا التخاذ 
اإلجـــراء املناسب في حينه، كما يسهم هذا 

النظام في رفع مستوى اإلنتاجية والشفافية 
ومكافحة الهدر والفساد«.

شكر وتقدير
ــه املــديــر  ــوج ــام تــصــريــحــه، ت ــت ـــي خ وف
التنفيذي لشركة NoufEXPO بالشكر 
جلميع املؤسسات التي ساهمت في انعقاد 
املنتدى، وخص بالذكر الشركات الراعية، 
 )Microsoft( وهــي شركة ميكروسوفت
ــامن  ــغ ـــة زيــــروكــــس صـــنـــاعـــات ال ـــرك وش
 )Xerox Alghanim Industries(

ــة اخلــلــيــج لــلــكــابــالت والــصــنــاعــات  ــرك وش
 Gulf Cable & Electrical( الكهربائية
Industries Company( وشــركــة 
ــن )Zain( وبيت  ــاالت املتنقلة زي ــص االت
التمويل الكويتي )KFH( وبنك االئتمان 
الكويتي )KCB( والهيئة العامة للصناعة 
وشــركــة تكنوماجنمنت. ورحـــب صبري 
بشكل خاص بضيوف الكويت، متمنيا لهم 
إقامة طيبة وللجميع لقاء مثمرا يحقق آمالهم 

وطموحاتهم.

ه�شام املن�شاوي

افتتحت شــركــة مستشفيات الــضــمــان الصحي 
»ضمان« أولى مراكزها للرعاية الصحية األولية في 
محافظة حولي بحضور مطلق الصانع رئيس مجلس 
إدارة ضمان وأعضاء مجلس اإلدارة والدكتور محمد 
القناعي الرئيس التنفيذي بالوكالة، باإلضافة الى 
نخبة من كبار الشخصيات واملسؤولني وقام احلضور 
بجولة في املركز تخللها زيارات إلى مختلف األقسام 
والعيادات واالطالع على التجهيزات واملعدات الطبية 
باإلضافة إلى آلية العمل املطورة الستقبال املراجعني 

وتسهيل زياراتهم.
وأعقب اجلولة مؤمتر صحفي حتدث خالله الرئيس 
التنفيذي بالوكالة الدكتور محمد القناعي حيث 
قدم شرحا وافيا حول اخلدمات التي يقدمها املركز 
مشيرا إلى كون االفتتاح ضمن املرحلة األولى للخطة 
التشغيلية للشركة التي تتضمن افتتاح خمس مراكز 
في جميع محافظات الكويت ومن املتوقع افتتاح املراكز 

األربعة األخرى خالل الربع الرابع من 2019.
وقـــال الرئيس التنفيذي بــالــوكــالــة:  »يسعدنا 
اليوم أن نشهد افتتاح أول مركز للرعاية الصحية 
األولية لشركة ضمان التي تقدم رعاية صحية شاملة 
وفــق خطة تتواكب مع متطلبات التنمية والتوسع 
الدميوغرافي في الكويت السيما أن قياس درجة جناح 
ــودة التي  النظم الصحية يرتبط بحسن األداء واجل

توفرها خدمات الرعاية الصحية األولية 
لقد انطلقت ضمان في أعمالها ورؤيتها لتصل حاليا 
إلى مرحلة متقدمة حيث اكتملت أهم أركــان مرافقها 
وكــوادرهــا الطبية واإلداريـــة باإلضافة إلى األجهزة 
واملعدات ومتطلبات املباشرة مبرحلة التشغيل، وبناء 
على ذلك ومن خالل مراكزنا للرعاية الصحية األولية، 
نحرص على تقدمي خدمات رعاية صحية صممت 
وفق مستويات راقية وبالتعاون مع مؤسسات عاملية 

لضمان جودة اخلدمات، باإلضافة إلى فريق عمل طبي 
متميز تتوفر لديه أحدث املعدات الطبية« وأضاف: »أن 
شركة ضمان تدخل اليوم في املرحلة التشغيلية لتقدم 
عهدا تطويريا جديدا في قطاع الرعاية الصحية وبناء 
عليه، فقد أخذت على عاتقها مسؤولية التحول نحو 
الرعاية الصحية الرقمية واألثر املتوقع لهذه التحول 
مثمر جدا بداية من تطوير الكفاءة التشغيلية وصوال 
إلى رفع مستوى رعاية املرضى عبر إحداث نقلة نوعية 
في جودة اخلدمات وتقليل تكاليف التشغيل وحتقيق 
التكامل والــتــرابــط بــني عناصر املنظومة الصحية 

والتمكن من القياس اللحظي ملستوى األداء«.
ويــقــع مــركــز ضــمــان فــي منطقة حــولــي مبساحة 
3،079 متر فــي  مربع ويتضمن 20 عــيــادة تقدم 

خــدمــات الطب الــعــام )طــب العائلة( وطــب األطفال 
وتشمل تعزيز الصحة واخلدمات الوقائية والتعليم 
والتثقيف الصحي الــى جانب االستشارات الطبية 
وتشخيص وعالج األمــراض احلادة واملزمنة وهناك 
أيضا عيادات طب األسنان التي  تقدم العالج التحفظي 
وعالج العصب وتنظيف األسنان واللثة واجلراحات 
ــات التشخيص  ــدم ــة الـــى خ ــاف البسيطة؛ ذلـــك إض
األساسية كاألشعة الرقمية والسونار والتحاليل 
املخبرية واخلدمات الصيدالنية، إضافة إلى خدمات 
التمريض عبر فريق هيئة متريضية ذي كفاءة عالية 
تقوم بتسجيل العالمات احليوية للمريض ومساعدة 
املرضى حتت املالحظة أو الذين هم بحاجة إلى تدخل 

عالجي.

حولي محافظة  في  األولية  الصحية  للرعاية  مراكزها  أولى  تفتتح  »ضمان« 

أنــهــت املـــؤشـــرات الكويتية 
ــالت أمــــس  االثــنــني على  ــام ــع ت
تباين، وذلك للجلسة الثانية على 
التوالي، حيث ارتفع املؤشران 
العام واألول بنسبة 0.07 باملائة 
و0.12 باملائة على الترتيب، فيما 
تراجع مؤشر السوق الرئيسي 

0.07 باملائة.
وتقلصت سيولة البورصة 
41.1 باملائة لتصل إلى 24.51 
مليون دينار مقابل 41.58 مليون 
ــار. كــمــا انخفضت أحــجــام  ــن دي
التداول 18.6 باملائة إلى 144.15 
مليون سهم مقابل 177.1 مليون 

سهم بجلسة سابقة .
وســـجـــلـــت مــــــؤشــــــرات 4 
قطاعات ارتفاعاً بصدارة السلع 
االستهالكية بنمو نسبته 1.34 
باملائة، بينما تراجعت مؤشرات 
7 قــطــاعــات أخـــرى يتصدرها 
التكنولوجيا بانخفاض نسبته 

10 باملائة.
وجــــاء ســهــم »أم الــقــيــويــن« 
عــلــى رأس الــقــائــمــة اخلــضــراء 
ــة بنمو نسبته  ــدرج لألسهم املُ
11.11 باملائة، فيما تصدر سهما 

»كــامــكــو« و«األنــظــمــة« القائمة 
احلــمــراء بنفس نسبة التراجع 

البالغة 10 باملائة.
وتعليقاً على جلسة ، قال 
احمللل الفني لسوق املــال نــزار 
يــونــس وفــقــا ملــوقــع »مــبــاشــر«، 
إن األداء هو استمرار ملا شهدته 
التعامالت ، حيث جــاءت حركة 
املؤشرات متشابهة ملا كان بجلسة 

سابقة .
وأوضـــح يــونــس أن السوق 
األول يشهد منذ انطالقة تعامالت 
األســبــوع حــركــة جتميع وزخــم 

ملحوظ على األســهــم القيادية 
والتشغيلية، وخاصة بعد إعالن 
رفــع وزن الــســوق الكويتي في 

مؤشر »إم إس سي آي«.
فنياً، قــال يونس إن املؤشر 
العام للبورصة الكويتية بات 
يواجه مقاومة أولــى عند حاجز 
5776 نقطة تليها 5795 قبل 
ــوي الــهــام  ــئ ــز امل ــاج ـــاوز احل جت
عن 5800، فيما يحظى املؤشر 
بدعومات عند مستويات 5719 
و5700 و5681 نــقــطــة على 

الترتيب.

أداء متباين ملؤشرات البورصة  
والسوق األول يواصل التألق

استقبلت شركة البترول الوطنية الكويتية وفداً 
ــاالت  ــص ميثل قــطــاع تكنولوجيا املــعــلــومــات واالت
بجمهورية إستونيا، والــذي زار البالد ضمن الوفد 
املــرافــق للرئيسة اإلستونية كيرستي كاليواليد 
خالل زيارتها الرسمية األخيرة.  وقال نائب الرئيس 
التنفيذي للمشاريع، الناطق الرسمي للشركة عبدالله 
العجمي، والــذي يترأس كذلك اللجنة الفنية إلعداد 

اخلطة الوطنية وسياسات تكنولوجيا املعلومات 
لدولة الكويت، أنه جرى خالل زيارة الوفد التباحث 
حول آفــاق التعاون املشترك في مجال تعزيز األمن 
السيبراني والتحول الرقمي في اجلهات احلكومية 
الكويتية، منوها إلى أنه جرت كذلك مناقشة سبل 
تبادل اخلبرات في هذا املجال بني مؤسسة البترول 

الكويتية وشركاتها التابعة واجلانب اإلستوني.

»البترول الوطنية« تستقبل وفدًا 
تقنيًا من إستونيا

الصالح أنس  الوزير  وبحضور  الوزراء  مجلس  رئيس  سمو  رعاية  حتت 

»نوف إكسبو« تطلق منتدى احلكومة اإللكترونية السابع .. اليوم

في إطــار حــرص بنك وربــة على رعاية الفعاليات 
الشبابية والرياضية التي تستقطب اهتمام قطاع 
عريض من املجتمع، قام البنك بتقدمي الرعاية لبطولة 
 Danger( في اللياقة البدنية وقــوة التحمل للرجال
challenge( في دورتها الرابعة والتي نظمها نادي 1.6 

الصحي في مقر النادي.
مبشاركة عــدد كبير مــن الشباب الكويتي املهتم 
بالرياضة، جمعت البطولة مجموعة من املسابقات التي 
تقيس مدى قوة التحمل ورقع األثقال لدى املشاركني. كما 
سيتم في املستقبل تنظيم بطوالت أخرى وتنوعيها لكي 
تشمل الفئات العمرية املختلفة من الشباب واألطفال، 
وهو ما يدل على حرص بنك وربة ونادي 1.6 الصحي 
على االهــتــمــام بالشباب وصحتهم واحملــافــظــة على 

لياقتهم البدنية.
ــن سالم املطيري  ــرح أمي ــذه الــرعــايــة، ص وحــول ه
- املدير التنفيذي لالتصال املؤسسي في بنك وربة – أن 
البنك يدرك أهمية دعم الفعاليات التي تستقطب اهتمام 
الشباب الكويتي وتساهم في إثراء هواياتهم الرياضية 
وغيرها من الهوايات األخرى.  كما أن البنك حريص هلى 
املساهمة في حل مشكلة السمنة التي تعاني منها دولة 
الكويت بشكل كبير لذلك لن يتوانى بنك وربة عن دعم 

أي نشاط للحفاظ على صحة املجتمع.

Danger challenge بطولة  يرعى  »وربة« 

قــال النائب األول لرئيس غرفة 
جتارة وصناعة الكويت عبدالوهاب 
ــارات  ــم ــث ــت الـــــوزان ان حــجــم االس
الكويتية في األردن يتجاوز 18 مليار 
دوالر أمريكي مؤكدا استعداد الغرفة 
لتقدمي كل التسهيالت للمستثمرين 

األردنيني في السوق احمللي.
ـــح الــــوزان فــي كلمة على  وأوض
هــامــش اســتــقــبــال وفـــد اقــتــصــادي 
من األردن في مقر )الغرفة( أمس 
االثنني ان الغرفة تشجع املستثمرين 
ــني عــلــى الــــدخــــول في  ــي ــت ــوي ــك ال

استثمارات بـــاألردن وحتفز ايضا 
املستثمرين األردنيني على االستثمار 

في السوق الكويتي.
من جهته قال رئيس هيئة تشجيع 
االستثمار األردنية خالد الوزني ان 
الكويت من أكثر دول العالم استثمارا 

فــي االردن فــي قــطــاعــات التعدين 
والعقار واملصارف والطاقة مبينا ان 
الهدف من الزيارة هو عرض الفرص 
االستثمارية املتوفرة فــي السوق 
االردني فيما يتعلق باملدن الصناعية 

والسياحية.

18 مليار دوالر االستثمارات الكويتية في األردن »غرفة التجارة«: 

جانب من اإلعالن عن الرعاية

وفد إستونيا في البترول الوطنية

»بيتك«: ريادة في استقطاب وتدريب 
الطاقات الشبابية الكويتية

افتتح بيت التمويل الكويتي »بيتك« برنامجاً 
تدريبياً متكامالً لتأهيل مجموعة من املعينني اجلدد 
لبدء مهام عملهم في القطاع املصرفى ، ضمن حرص 
»بيتك« على استقطاب وتدريب الطاقات الشبابية 
الكويتية ، ورفع كفاءتهم ملواجهة متطلبات العمل 
التي يركز من خاللها البنك على املنافسة واالرتقاء 
في خدمة العميل ، مبا يؤكد ريادته في تقدمي أرقى 

اخلدمات واملنتجات املصرفية.
وافتتح البرنامج نائب املدير العام للخدمات 
املصرفية فى »بيتك«، خالد السبيعي ، وقيادات 
ومسئولى القطاع املصرفى وتكنولوجيا املعلومات 
، الى جانب مسؤولي ادارة املواهب في » بيتك«، 
حيث مت التاكيد على ان »بيتك« يوفر كل االمكانيات 
واالحتياجات التى من شأنها اجنــاح البرنامج 

وخــروجــه بافضل صـــورة ،ويــضــع امـــاال كبيرة 
على املتدربني باعتبارهم احد اهم عناصر النجاح 
والتميز ، ومبساهماتهم وجهودهم سيتمكن » 
بيتك« مــن حتقيق املــزيــد مــن النجاحات محليا 

واقليميا وعامليا .
 ويتضمن البرنامج الــذي ميتد على مــدار شهر 
ويشمل 14 موظفا، دورات متكاملة في املنتجات 
املصرفية من حسابات وبطاقات وودائع وخطابات 
وخــدمــات ، ومقدمة عــن مفهوم فلسفة البنوك 
االسالمية ، والتكييف الشرعي للمنتجات املصرفية 
، ودورات فــي مــهــارات البيع ، الــى جانب باقة 
متنوعة من املواد وورش العمل املتعلقة بأساسيات 
ومهارات التعامل مع العمالء ، باالضافة الى برامج 

العمليات مع التركيز على أهمية جودة اخلدمة.

أنس الصالح الشيخ جابر املبارك

ى  مل���ن���ت���د ا ت  ل���ي���ا ف���ع���ا ض���م���ن  م���ت���خ���ص���ص���ت���ني  ع���م���ل  ش���ت���ي  ر و ل  خ����ا د إل م  ل���ع���ا ا ا  ه���ذ ن���ا  ع���م���د  : ي ص���ب���ر

جانب من االفتتاح

الشركة إنشاء  من  الهدف  لتطبيق  متهيدًا  التجاري  التشغيل  عمليات  انطالق  الصانع: 
قال مطلق الصانع رئيس مجلس إدارة ضمان 
أن الشركة أنهت استعداداتها الطبية واإلداريــة 
واللوجستية بشكل متكامل الستقبال املرضى 
واملراجعني وانطالق عمليات التشغيل التجاري 

كمرحلة عملية وحتضيرية متهد لتطبيق الهدف 
والغرض الرئيسي من إنشاء الشركة وهو انتقال 
املستفيدين من املقيمني لتلقي خدماتها في القريب 
العاجل بالتعاون مع وزارة الصحة ، موضحا أن 

استراتيجية ضمان باعتبارها واحدة من مشاريع 
خطة التنمية تعمل على حتديث خدمات الرعاية 
الصحية وتطوير البنية التحتية مبا يفيد قطاع 

الرعاية الصحية ككل.


