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فاز 7 من عمالء بيت التمويل الكويتي »بيتك« 
بجوائز قيمة عبارة عن ربح قيمة مش����ترياتهم 
بح����د أقصى 3000 دوالر لكل منهم في الس����حب 
اخلامس للحملة الترويجية للبطاقات املصرفية 
التي حملت عنوان »اربح قيمة مش����ترياتك نقدا 
حتى 3000 دوالر«، 
واملس����تمرة حت����ى 
15 س����بتمبر 2015، 
لتش����جيع العمالء 
على استخدام بطاقات 
الڤيزا وماستركارد 
)االئتمانية واالعتماد 
املس����بق  والدف����ع 
والصرف اآللي( في 
مش����ترياتهم داخل 

وخارج الكويت.
والفائ����زون هم: 
منجد بدر القناعي، فيصل قزاز اجلاسم، خالده جاسم 
الهولي، شهال يوسف العبدلي، دعاء عبداحملسن 
عبداهلل، فهد عبدالرحمن العنيزي، عبداهلل فياض 

العنزي.
وتتيح احلملة حصول كل مستخدم لبطاقات 
»بيتك« على فرصة واحدة لدخول السحب لربح 
جائزة يومية قيمة عبارة عن »قيمة مش����ترياته 
نقدا حتى 3000 دوالر« مقابل كل 10 دنانير للشراء، 
من خالل اس����تخدام بطاقات »بيتك« االئتمانية 
واالعتماد والدفع املسبق داخل وخارج الكويت، 
وكذلك من خالل استخدام بطاقات الصرف اآللي 
خارج الكويت فقط، وكلما تضاعف مبلغ اإلنفاق 
زادت فرص التأهل لدخول الس����حب االلكتروني 

الذي كان يجرى اسبوعيا. 
وتأتي احلملة استمرارا للعروض املميزة التي 
يقدمها »بيتك« لعمالئه من حملة البطاقات املصرفية 

املتنوعة مكافأة لهم.

»ميد«: » الغامن إنترناشيونال«
توقّع عقد إزالة التلوث النفطي

تراجع إنتاج النفط الروسي في يوليو

إيران: إلغاء العقوبات
قد يرفع إنتاج النفط ملليون برميل

محمود عيسى

قالت مجلة ميد انه من املقرر ان توقع 
شركة الغامن انترناش���يونال عقدا حلفر 
ونقل وطمر نحو 500 ألف متر مكعب من 
التربة امللوثة من جنوب ش���رقي الكويت 
كجزء من خطة قوامه���ا 2.9 مليار دوالر 
لتنقية وتنظيف التربة املش���بعة بالنفط 
وإزالة بحيرات النفط التي جتمعت خالل 
األشهر األخيرة التي أعقبت حرب اخلليج، 
والتي اطلق عليها »مشروع إصالح البيئة 

الكويتية«.
وأشارت املجلة الى ان هذا العقد هو الثاني 
الذي يستهدف عملية إصالح مناطق التلوث 
وفقا ملا نسبته الى كبير املستشارين الفنيني 

في ش���ركة كويت ناشونال فوكال بوينت 
سعد السعد حيث توقعت بان يتم توقيع 
العقد في غضون األسبوعني املقبلني، كما 
اشارت الى ان العقد األول اختص بأولوية 
مناطق في ش���مال البالد وفازت به أيضا 

شركة الغامن انترناشيونال .
وأشارت املجلة الى ان مناطق األولوية 
تتمثل في املي���اه اجلوفية واملناطق التي 
تعتبر عرضة لتلوث طويل األمد على نحو 
تصعب إزالته في املستقبل، وكانت الكويت 
قد خططت في البداية لدفن التربة امللوثة 
بدرجة عالية تتجاوز 18% في 16 مكبا عمالقا، 
وقد أظهرت املسوحات التي مت اجراؤها ان 
هناك نحو 26 مليون متر مكعب من التربة 

امللوثة التي تعتبر بحاجة الى تنقية.

موس����كو - رويترز: أظهرت بيانات من 
وزارة الطاقة الروسية أمس تراجع إنتاج البالد 
من النفط إلى 10.65 ماليني برميل يوميا في 
يوليو من 10.71 ماليني برميل يوميا في يونيو.  
بينما بلغ اإلنتاج بالطن 45.033 مليون طن، 

مقابل 43.824 مليون طن في يونيو.
وبلغ إنتاج الغاز 44.77 مليار متر مكعب 
الش����هر املاضي مبا يع����ادل 1.44 مليار متر 
مكعب يوميا، مقابل 42.58 مليار متر مكعب 

في يونيو.

دبي � رويترز: قال وزير النفط اإليراني 
بيجن زنغنه أمس إن بالده تتوقع أن يرتفع 
انتاج النفط مبقدار 500 ألف برميل يوميا 
فور رفع العقوبات وبواقع مليون برميل 

في غضون أشهر.
وقال زنغنه »بدأنا التس���ويق بالفعل، 
وفي غضون يوم من رفع العقوبات سنرفع 

اإلنتاج بواقع 500 ألف برميل يوميا«.
ونقل التلفزيون عن���ه قوله إن انتاج 

اخل���ام اإليراني نزل نح���و مليون برميل 
يوميا من حوالي أربعة ماليني برميل بسبب 
العقوبات. وأضاف »سنعود إلى مستوى 
3.8 و3.9 ماليني برميل في غضون األشهر 

القليلة املقبلة«.
وقال »بعثت برس���الة إلى أوپيك بأن 
العقوب���ات س���ترفع وأننا س���نعود إلى 
مس���تويات االنتاج السابقة.. ولن نطلب 

إذنا من أحد الستعادة حقوقنا«.

أغنى أمرأة في العالم.. والدها حرفي فقد إصبعه وبصره خالل العمل

مليارديرة عصامية بدأت حياتها بتربية البط
تش���و تعمل ف���ي صناعة 
زجاج الساعات حتى تلقت 
اتصاال هاتفيا غير متوقع 
التنفيذي  الرئي���س  م���ن 
لش���ركة موتوروال يطلب 
منها مساعدة الشركة في 
تطوير الشاشة الزجاجية 
 ،Razer V3 جلهاز موتوروال
في ذلك احلني كانت غالبية 
شاش���ات أجهزة احملمول 
البالس�����تيك،  تصنع من 
ومنذ ذلك احل���ني توالت 
الطلبي���ات عليها من قبل 
شركات احملمول العاملية مثل 
HTC، نوكيا، س�امس��وجن، 
واكتملت بدخول شركة آبل 
ع���ام 2007 بطرحها جهاز 
اآليفون بلوح���ة مفاتيح 
تعم���ل باللم���س مما غير 
اللعبة ف���ي عالم الهواتف 
احملمولة، مما جعل شركة 
لينز تكنولوجي تهيمن على 

هذا القطاع.
وفي مارس املاضي مت 
طرح شركة لينز تكنولوجي 
لالكتت���اب العام، وحققت 
إي���رادات خالل  الش���ركة 
العام املاض���ي بلغت 2.4 

مليار دوالر.
وانت�قلت تش�و مؤخرا 
الس���يليكون  إل���ى وادي 
وس���يئول عاصمة كوريا 
اجلنوبي���ة لتك���ون جنبا 
إل���ى جنب م���ع املديرين 
التنفيذيني لكبرى الشركات 
العاملية مثل آبل وسامسوجن 
أكب���ر عمالئها،  كونهم���ا 
وحتقق الشركة نحو %75 
من إيراداتها من شركة آبل 

وسامسوجن.

العام  ومن املتوقع خالل 
احلالي ان تنتج مصانعها نحو 
مليار شاشة زجاجية، كلها 
متطورة حيث يبلغ سمكها 

جزءا من املليمتر.
وحالي����ا، تبل����غ تش����و 
العم����ر 44 عام����ا وهي  من 
تعتبر رمزا لفئة جديدة من 
املليارديرات العصاميات من 
النس����اء خاصة في الصني، 
حيث انها ب����دأت في تكوين 
ثروتها من الصفر وهو أمر 
نادر في عالم ال جتد فيه سيدة 
أعم����ال إال وان كانت وريثة 
لثروتها، ففي اليابان ال يوجد 
مليارديرة واحدة عصامية، 

وفقا ملجلة فوربس.
وقد اس����تطاعت تشو ان 
حتفر بصماتها في االقتصاد 
الصيني، من خالل تأسيسها 
لش����ركة لين����ز تكنولوجي 
الرائدة في صناعة عدسات 
وشاشات الهواتف احملمولة. 
وتبلغ قيمة حصة تشو في 
لينز تكنولوجي 7.2 مليارات 
دوالر، تلك الثروة تضعها على 
قدم املساواة مع قطب االعالم 
جون مالون ومؤسس موقع 

آي باي بيار أوميديار.
الرغ���م من كل  وعل���ى 
ذلك في ان تشو ليست من 
املشاهير مثل امللياردير جاك 
ماو مؤسس شركة علي بابا 
للتجارة اإللكترونية، ولم 
يكن يسمع عنها سوى القليل 
قبل طرح شركتها لالكتتاب 

العام املاضي.

اتصال هاتفي جعلها مليارديرة

وحتى عام 2003 ظلت 

زجاج الساعات، مما ادخرته 
بقيم����ة 3 آالف دوالر واعدة 

عمالءها بجودة منتجاتها.
وب����دأت تش����و بإصالح 
ماكينات ورشتها وتطويرها 
من خالل إدخال تقنيات حديثة 
وصعبة مم����ا منحها مركزا 
متقدم����ا بني بقي����ة املصانع 
ومنافسيها في مجال عدسات 
الس����اعات، فه����ذه الصناعة 
تتطلب تكنولوجيا متطورة 
للغاية، حيث تبلغ س����ماكة 
الشاشة أو العدسة جزءا من 
املليمتر ف����ي أغلب األحيان، 
ودائما ما تواصل تشو حتديث 
معرفتها على املستوى العاملي، 
فأصبح لديها صناعة مبليارات 
الدوالرات لتع����د واحدة في 
طليعة الصناعات الصينية 
الراقية، فهي حاليا واحدة من 
أكبر املوردين لشاشة أجهزة 
الكمبيوتر احملمول والهواتف 
احملمولة مبا في ذلك أجهزة 

آبل وسامسوجن.

مدحت فاخوري

امرأة عصامية  هي أغنى 
على وجه الكرة األرضية، فهي 
ليست وريثة ألحد األثرياء، 
هي الصغرى ب����ني 3 إخوة، 
ولدت في قرية صغيرة في 
مقاطعة هون����ان التي تبعد 
حوالي ساعتني جنوب مدينة 

تشانغشا.
ترعرت في مجتمع زراعي، 
وتوفيت والدتها وعمرها 5 
سنوات، ووالدها كان يعمل 
حرفيا فقد إحدى أصابع يديه 
وبصره في حادث عمل، انها 
تشو كونفي، التي بدأت قصة 
كفاحه����ا من خ����الل حياتها 
العملية في تربية املاش����ية 
والبط كي تس����اعد أسرتها 
عل����ى مواجهة أعباء احلياة، 
وفق����ا لصحيف����ة نيويورك 
تاميز األميركية. وفي س����ن 
ال� 16 تركت تش����و مدرستها 
متجهة إلى مدينة ش����ينزن 
جنوب الصني بحثا عن فرصة 
عمل أفضل، حيث كان حلمها 
ان تصبح مصممة أزياء، لكن 
القدر يلعب دوره حيث وجدت 
فرصته����ا في مصنع لزجاج 
عدسات الساعات، حيث بدأت 
بأج����ر يوم����ي دوالر واحد، 
وس����رعان ما برعت فيه إلى 
ان نهمها وشغفها في املعرفة 
والتعلم جعلها تترك املصنع 
بعد 3 أشهر بحثا عن املزيد 

من اكتساب اخلبرات.
وفي عام 1993 عندما بلغت 
22 عاما م����ن عمرها، قررت 
تشو ان تبدأ حياتها العملية 
كصاحبة ورش����ة لصناعة 

تشو كونفي مليارديرة عصامية بدأت حياتها من الصفر

كانت تطمح ألن 
تكون مصممة أزياء

توفيت والدتها 
وهي في اخلامسة 

ووالدها عامل أجري 

اتصال هاتفي غير 
مجرى حياتها

ال توجد مليارديرة 
عصامية فجميع 

املليارديرات ورثن 
ثرواتهن

خدمات إعالنية

»بيتك«: 7 فائزين بالسحب 
اخلامس حلملة البطاقات

الكويت تستضيف مؤمتراً لـ »مراكز التسوق« »ثري إم«: أول براءة اختراع
أعلنت شركة بيمكو إلدارة في دعم أجهزة االتصاالت

املتكاملة عن عزمها  العقارات 
اس����تضافة االجتماع السنوي 
للجيل القادم ملراكز التس����وق 
Next Generation Meeting للمرة 
األولى في الكويت خالل شهر 
املقبل مبشاركة عدد  سبتمبر 
كبير من الشركات واملؤسسات 
املالكة أو القائمة على إدارة مراكز 
التسوق وقطاع التجزئة بشكل 

عام في الكويت واملنطقة.
وأوضحت بيمك����و إلدارة 
العق����ارات املتكاملة التابعة ل� 
»م����دن األهلي����ة العقارية« أن 
االجتماع سيتم تنظيمه على مدى 
يوم واحد خالل شهر سبتمبر 
2015 من قبل بيمكو بالتعاون 
مع مجلس الشرق األوسط ملراكز 
التسوق )MECSC( وذلك بعدما 
حققت دوراته السابقة جناحات 

كبيرة.
وبهذه املناسبة، قال املدير 
التنفيذي لشركة بيمكو إلدارة 
العقارات املتكاملة محمد لطفي 
إن االجتماع الذي يعقد سنويا 
في إحدى دول املنطقة يستهدف 

تعزي����ز التعاون والتنس����يق 
وتب����ادل اخلب����رات فيما بني 
مراكز التسوق اإلقليمية وكذلك 
الكبرى  الشركات واملؤسسات 
التجزئة والعالمات  في مجال 
التجارية في املنطقة والعالم.

وأضاف أن االجتماع سيشهد 
القضايا  العديد من  مناقش����ة 
واملوضوعات ذات الصلة مبراكز 
التسوق وكيفية تفعيل وتطوير 
دورها في تنش����يط األسواق 
بشكل عام فضال عن استعراض 
العديد من اخلبراء واملتحدثني 
أوراق عمل متخصصة تتضمن 
جتاربهم الناجحة في مجاالت 
متعددة ومبا يؤدي الى تبادل 
اخلبرات والتجارب الناجحة.

وأش����ار إلى أن بيمكو التي 
ف����ي تق����دم خدماتها  جنحت 
املتنوع����ة ملش����روعات تبلغ 
قيمته����ا اإلجمالية نحو مليار 
دوالر تس����عى لتنظي����م هذا 
احلدث ف����ي الكويت لتعريف 
قطاع التسوق بالكويت بأحدث 
وافضل املمارسات واالجتاهات 
والتج����ارب في مج����ال مراكز 

التسوق وتعزيز عالقاتها مع 
اخلب����راء واملتخصص����ني في 
مجاالت مراكز التس����وق على 
املس����تويني اإلقليمي والدولي 
واستكشاف فرص عمل جديدة 
وتب����ادل املعلومات واخلبرات 
مع املشاركني من مختلف أنحاء 

املنطقة والعالم.

منحت »ثري إم« الش����ركة 
القائم����ة على نهج  العلمي����ة 
التع����اون اإلبداعي، أول براءة 
اخت����راع جتارية ف����ي منطقة 
اخلليج ألحد كبار مهندس����ي 
التكنولوجي����ة  التطبيق����ات 

الذي يعمل في شركة ثري إم 
اخلليج. 

ويتماش����ى هذا اإلجناز مع 
رؤية ثري إم املبنية على حث 
موظفيها على اإلبداع واالبتكار 
والتي اكتس����بت مؤخرا زخما 
كبيرا من خالل قيام الش����ركة 
بط����رح هويته����ا املؤسس����ية 
 3M Science. Applied :اجلديدة

 .™to Life
وق���د مت من���ح الب���راءة 
ابتكره أحمد  الذي  لالختراع 
غازي، مهندس أول تكنولوجيا 
التطبيقات في وحدة أسواق 
االتصاالت ملنطقة الش���رق 
األوسط وأفريقيا في شركة 
ث���ري إم، وال���ذي يعمل في 
مكتب دب���ي، تقديرا جلهوده 
 Embedded ابتكار تقنية في 
 Communication Enclosure
التي تستخدم الحتواء ودعم 
أجهزة االتصاالت والكيبالت 
داخل املنازل لتلبية متطلبات 

مش���اريع متدي���د األلي���اف 
.FTTX البصرية

وق����ال رئي����س األبح����اث 
والتطوير ملنطقة الشرق األوسط 
وأفريقيا في ش����ركة »ثري إم« 
س����يونغ بي من: »يسعدنا أن 
يكون لدينا عقول مبدعة مثل 
أحمد غازي، الذين يساهمون في 
جناح شركتنا واختراع منتجات 
جديدة بهدف ضمان توفير حياة 
صحية وسعيدة لعمالئنا أينما 

كانوا«.
 وأضاف: »يلتزم موظفونا 
التزاما تام����ا مبواصلة البحث 
والتطوير، وه����و ما يتيح لنا 
تقدمي حلول تكنولوجية مبتكرة 
ومتميزة إلى عمالئنا في جميع 
أنحاء العالم. وبعد تبنينا هويتنا 
 3M Science. :املؤسسية اجلديدة
Applied to Life™، نتطل����ع إلى 
إتاحة املزيد من الفرص القيمة 
ملوظفينا لكي يتسنى لهم حتقيق 

محمد لطفي إجنازات إبداعية جديدة«. أحمد غازي 

محمد العثمان وغدير العوضي من البنك الوطني مع الطلبة 

»الوطني« يفتتح الدورة 4 لبرنامج الطلبة الصيفي

انطلقت فعاليات الدورة الرابعة واألخيرة من 
برنامج التدريب الصيفي لعام 2015 واملخصص 
لطلبة املدارس والكليات الذين تتراوح أعمارهم 
ب����ني 15 و20 عاما، والذي يأتي تنظيمه في إطار 
املس����ؤولية االجتماعية لبنك الكويت الوطني 
وحرصه على دعم الش����باب والطلبة، ومنحهم 
فرصة صقل مهاراتهم وتأهيلهم لدخول س����وق 

العمل من خالل برامج تدريبية مكثفة. 
ويتضمن برنامج التدريب الصيفي مجموعة من 
مواد التدريب والدراسة لطلبة املدارس والكليات 
تشمل أساليب عمل الفريق وطرق التفكير اإلبداعي 
وسبل التعبير الذاتي األمثل وأساليب التعامل مع 
العمالء، إضافة إلى مفهوم معايير جودة اخلدمة 
وتأهيل ومتكني الطلبة من خالل املواد التدريبية 
واألكادميية املتط����ورة واحلديثة التي يوفرها 
البرنامج. وتتخلل الدورات جوالت ميدانية للطلبة 

املشاركني بهدف إتاحة املجال أمامهم لالطالع عن 
كث����ب على عمل إدارات البنك وفروعه.  ويهدف 
برنامج التدريب الصيف����ي إلى تعريف الطلبة 
بطبيعة عمل اإلدارات والفروع وآليات وأساليب 
العمل املصرفي من خالل اجلوالت امليدانية في 
البنك. وينقسم البرنامج إلى أربع دورات، مدة 
كل دورة أسبوعان. وتتوزع على حلقات تدريب 

نظرية وميدانية بواقع 5 ساعات يوميا.
وينظم بنك الكوي����ت الوطني هذا البرنامج 
للعام الرابع عش����ر على التوالي، وهو يش����هد 
إقباال متزايدا كل عام، ويهدف إلى املساهمة في 
تشجيع الطلبة خالل فترة إجازتهم الصيفية على 
التدريب واالنخراط في جتربة العمل املصرفي، 
كما إنه يأتي في إطار التزام بنك الكويت الوطني 
بدعم الشباب في مس����يرتهم للقيام بدور فاعل 

في املستقبل.

»التجاري« يعلن فائزي »النجمة« 
و»سوق دوت كوم«

»زين« تطلق موقعها اإللكتروني احملدث للتوظيف
أجرى البنك التجاري الكويتي السحب على 
»حس����اب النجمة« اليومي وحملة »سوق دوت 
كوم«، وذل����ك يوم األحد 2 أغس����طس 2015 في 
املركز الرئيسي للبنك، بحضور وزارة التجارة 
والصناعة ممثلة بعبدالعزيز اش����كناني، وفاز 
بجائزة 7 آالف دينار 
للس����حب اليوم����ي 
»النجمة«  حلساب 
كل من: اريندام راي 
اسوك، اضهر إقبال 
احمد، ناظ����م علي 
محمد، حمدي سيد 
خضر، عبدالباسط 

إقبال.
ام����ا بالنس����بة 
بحملة  للفائزي����ن 
»سوق دوت كوم« 
فهم: س����هيل امتياز بهاي، وائل وصفي محمود، 

سوشما دهيراج باثاك.
وسيقوم البنك بإيداع املبالغ مباشرة في حساب 
البطاقات اخلاصة بالفائزين. ويتميز حس����اب 
النجمة اجلديد بتأهيل عمالئه الفوز بجائزة يومية 
قدرها 7 آالف دينار، لينفرد البنك التجاري بتقدمي 
اكبر جائزة سحب يومي، باإلضافة إلى 4 سحوبات 
كبرى جترى خالل العام تبلغ قيمة كل جائزة منها 
100 ألف دينار تقام في العيد الوطني والتحرير، 
عيد الفطر، وعيد األضحى املبارك باإلضافة إلى 

ذكرى تأسيس البنك في 19 يونيو.
يفتح حساب النجمة مببلغ 500 دينار والتأهل 
لدخول السحب اليومي بعد فترة أسبوع وسحوبات 

املناسبات بعد فترة شهرين.

أطلق����ت مجموع����ة زي����ن 
موقعه����ا االلكتروني احملدث 
اخلاص بالوظائف، وهو املكان 
امللهم للراغبني في البحث عن 
مستقبل وظيفي أفضل، حيث 
يرفع املوقع شعار »استكشف 
فرصت����ك الوظيفية في عاملنا 

اجلميل«.
وكشفت املجموعة أن موقعها 
www.careers.zain.( للوظائف

com( يحتوي على مقطع ڤيديو 
ملجموعة زين حتت عنوان »ثاني 
أفضل وظيفة في العالم«، وهو 
املقطع الذي يظهر فيه مجموعة 
من األطف����ال، وهم يصفون ما 
يرغبون فعله عندما يكبرون، 
فوفقا لس����يناريو املقطع، فإن 
احلقيقة املراد نقلها، أنه حتى 
في سن الرشد يتعني على الناس 
أن يواصلوا سعيهم إلى حتقيق 

أحالمهم مثلما يفعل األطفال.
وأف����ادت زين ب����أن الفكرة 
الرئيسية للموقع االلكتروني 
احملدث تقوم حول عبارة »نكهات 

متعددة للجمال«، وهي العبارة 
التي تسعى من خاللها املجموعة 
إل����ى حتقيق مزيد من االبتكار 
والرعاية في بيئة العمل، بينما 
هي في طريقها نحو التطور إلى 
مؤسسة ذات منط حياة رقمي. 
وأوضحت املجموعة ان موقعها 
الوظيفي يسلط الضوء على عدد 
من سماتها وخصائصها، ومن 
بني تلك السمات احليوية، املتعة، 
الرعاية،  االحترافية، وكذل����ك 
واإلبداع، مع التأكيد على أنها 
كيان واحد يستفيد من تنوع 

ثقافات أفراده املختلفني.
التنفيذي  الرئي����س  وقال 
ف����ي مجموعة زين س����كوت 
جيجينهامير في تعليقه على 
خط����وة املجموع����ة بتحديث 
موقعها الوظيفي: »باعتبار زين 
التجارية  واحدة من العالمات 
الرائدة وواحدة من أفضل جهات 
العمل على مستوى منطقة زين، 
فإن هدفنا كان أن نخلق موقع 
وظائ����ف عبر االنترنت بحيث 
يكون موقعا يجد صدى واسعا 

لدى موظفينا في زين«.
وأضاف جيجنهامير بقوله: 
»فه����ذه اخلط����وة تع����زز من 
املواهب  إلى اجتذاب  س����عينا 

كي نتمكن م����ن امتالك رصيد 
غني من املرش����حني املناسبني 
الذين يستطيعون أن يرفعوا 
من طموحاتنا االستراتيجية 
إلى أن نصبح مشغال  الرامية 

لنمط احلياة الرقمي«.
الرامي����ة  وف����ي خططه����ا 
لتوظيف املواهب األنسب لديها، 
فإن موظفي املوارد البش����رية 
لدى مجموعة زين ينش����طون 
جدا في أنشطة توظيف أخرى 
مستفيدين في ذلك من قنوات 
تواصل اجتماعي متنوعة مثل 
»لينك����د إن«، وتويتر، وأيضا 
من خالل اس����تخدام الباحثني 

البارزين عن املواهب.
وعالوة على ذلك فإن موقع 
الوظائ����ف اجلدي����د واحملدث 
سيش����هد قيام مجموعة زين 
بإجراء حوارات عبر وس����ائط 
التواص����ل االجتماعي، مبا في 
ذلك عروض حية ومباشرة عبر 
تويتر واستطالعات للرأي عبر 

موقع »لينكد إن«.
وذكرت املجموعة أن هناك 
حقائق تاريخية مثيرة لالهتمام 
تتعلق مبوقع الوظائف اخلاص 
به����ا، ومن بني تل����ك احلقائق 
أن متوس����ط أع����داد املتقدمني 
للوظائف يتجاوز مستوى 200 
شخص يوميا أو أكثر من 100 
ألف س����نويا، وجتدر اإلشارة 
إل����ى أن من مت توظيفهم خالل 
العام املاضي لديها، جاء منهم 
ما نس����بته 70% من املتقدمني 
على موقعها، وهو األمر الذي 
يعيد التأكيد على األهمية التي 
توليها مجموعة زين لعملية 
التوظي����ف من خالل ش����بكة 
االنترن����ت وقن����وات مواقعها 

االجتماعية.

ً انطالق معرض الصيفي الدولي في مشرف غدا
تنطلق صباح غ����د الثالثاء فعاليات معرض 
الصيفي الدولي بدورته التي تقام سنويا كاملعتاد 
على أرض املعارض الدولية في مش����رف خالل 
الفترة من 4 وحتى 15 أغسطس من الشهر اجلاري 
في صالة )5(. ويش����ارك في املعرض مجموعة 
من الشركات العاملية واحمللية لتعرض بضائعها 
املتع����ددة ل����زوار املعرض حتت س����قف واحد، 
وتستعرض هذه الش����ركات سلعها من مختلف 

القطاعات االستهالكية كاملالبس واالكسسوارات 
والكماليات واملشغوالت اليدوية، والعطور ومواد 
التجميل واملالبس والدراريع والشيالت، واملالفع 
والبخور، وألول مرة يتم طرح أقمشة املفروشات 
اإلس����بانية املميزة للباحثني عن النخبة، إضافة 
الى توافر اكسس����وارات غرف النوم والشراشف 
واملناش����ف، والشنط واألحذية ومالبس األطفال 
وغيرها من مستلزمات رحالت الصيف والسفر.


