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الجابر: »بيتك« ساهم بمليون دينار إلنشاء شاليهات 
لذوي االحتياجات الخاصة في منطقة الزور

الكويتية  أش���ادت اجلمعية 
ألولي���اء أم���ور املعاقني بجهود 
بي���ت التمويل الكويتي )بيتك( 
ومساهماته املتعددة في خدمة 
املجتمع بشكل عام ودعم املشاريع 
واألنشطة املتعلقة باملعاقني بشكل 
خاص مبا ينم عن حس وطني عال 
وادراك متميز لألبعاد االجتماعية 
والتنموية التي تتحملها مؤسسة 
مالية إسالمية رائدة حققت التميز 
والنجاح على الصعيدين احمللى 

والدولي.
أولياء أمور  وقال عدد م���ن 
املعاقني وبعض مسؤولي اجلمعية 
خالل زيارة قاموا بها إلى »بيتك« 
املدير  والتقوا خاللها مس���اعد 
العام لقطاع اخلدمات املساندة 
عبدالعزي���ز اجلابر، إن »بيتك« 
النموذج في دعم األنشطة  قدم 
واخلدمات املتعلقة بش���ريحة 
املعاق���ني من خالل مس���اهمات 
متعددة وملموسة في العديد من 
املجاالت التي تعنى بهذه الفئة 

وتهتم باحتياجاتها.
 من جانبه ق���ال عبدالعزيز 
اجلاب���ر ان »بيتك« يولي أهمية 
كبي���رة لرعاية أبن���اء الكويت 

االجتماعية وذلك بالتعاون مع 
الرس���مية واجلمعيات  اجلهات 
واللج���ان املتخصص���ة حت���ى 
تتحقق اكبر استفادة ممكنة من 
املساعدات التي تتوجه للجميع 
بشكل يساهم في تنفيذ اخلطط 
املوضوعة وحتقي���ق األهداف 
واستكمال األنشطة واخلدمات 
مادامت تصب في النهاية في خدمة 

أبناء املجتمع وصاحلهم. 
يذكر أن »ش���اليهات بيتك« 
في منطقة ال���زور واملخصصة 
ل���ذوي االحتياج���ات اخلاصة 
مت بناؤه���ا بالتعاون مع وزارة 
الش���ؤون االجتماعية والعمل 
على مساحة 7 آالف متر مربع، 
وتتضمن صاالت العاب للتسلية 
ومرافق وخدمات عامة وصالة 
لكبار الشخصيات وحمام سباحة، 
ويعد املشروع باكورة أعمال مبرة 
بيتك ويستهدف حتقيق أفضل 
البهجة  الرعاية وإدخال  س���بل 
في نفوس ن���زالء دور الرعاية 
من خالل توفير كل اإلمكانيات 
وسبل تنظيم األنشطة املختلفة 
التي تساهم في خدمة هذه الفئة 

العزيزة على قلوب اجلميع.

األزمات بروح من اإلخاء واملودة، 
كما تأتى مساهمات »بيتك« لتعبر 
ع���ن دعم اجلهود الت���ي تبذلها 
احلكومة وترعاه���ا الدولة بكل 
قطاعاتها لتنمية املجتمع في شتى 

املجاالت.
واش���ار إلى أن بيتك يسعى 
دوما لتعزيز مج���االت الرعاية 
التي ميكن أن تشملها مساعداته 

الطبيعية، مشيرا إلى أن جهود 
»بيتك« في دعم املجتمع تغطي 
جوانب عديدة مهمة ومؤثرة مثل 
التعليم والصحة وغيرها وتؤكد 

دوره وريادته.
وأكد اجلابر أن بيتك سيواصل 
بإذن اهلل أداء دوره االجتماعي، 
معبرا عن طبيعة الشعب الكويتي 
في التعاون والتكاتف ومواجهة 

املعاقني ودعمهم فهم أولى بالرعاية 
ولهم كل تقدير وإعزاز في نفوس 
اجلميع، وقد ساهم »بيتك« في 
إنشاء شاليهات »ذوى االحتياجات 
اخلاصة« بتكلفة مليون دينار في 
منطقة الزور، وذلك خلدمة فئة من 
أبناء املجتمع حتتاج إلى تضافر 
جمي���ع اجلهود من اجل دمجهم 
في املجتمع ليمارس���وا حياتهم 

خالل تكريم البنك من جمعية أولياء أمور المعاقين 

»ميداس« راٍع ذهبي لمعرض التصميم الداخلي

»جلوبل« تستضيف طالب جامعة الخليج

 »TBWA\RAAD\BCOMAD«
تشارك في معرض الوظائف السادس بـ »األميركية«

أقام���ت اجلامعة 
األميركي���ة بالكويت 
الس���ادس  املعرض 
للوظائف وذلك لدعم 
واعطائهم  طلبته���ا 
ملمارس���ة  فرص���ة 
أنشطتهم خارج نطاق 
البيئ���ة اجلامعي���ة، 
وذلك مبشاركة العديد 
من الشركات املشاركة 
املع���رض والتي  في 
تعمل ف���ي مختلف 
املجاالت وذلك إلتاحة 
الف���رص للش���باب 

والشابات اخلريجني للعمل في مختلف 
املجاالت. 

 وفي مقدمة الش���ركات املش���اركة 
 ،TBWA\RAAD\BCOMAD باملعرض شركة
 The Disruption Agency«وهي جزء من

».Omnicom Group Inc

وه���ي م���ن احد 
افضل عشر وكاالت 
العاملية  الش���بكات 
بتقدير ع���دد كبير 
من عمالئها احلاليني 
واملرتقبني في مركزها 
اإلقليمي ف���ي دبي 
و  )TBWA\RAAD(
TBWA ف���ي جميع 
أنحاء العالم من خالل 
تشغيل 292 مكتبا في 

77 دولة.
وبهذا اخلصوص، 
قالت رئيس العمليات 
TBWA\RAAD\ واملدير اإلبداعي لشركة

BCOMAD ملى البابطني: »انه من املفرح 
أن نرى مثل هذا التوجه من الشباب 
املوهوبني مع مهنة رائعة مخطط لها 
في وقت مبكر جدا في حياتهم املهنية 

األكادميية«.

أعلنت شركة ميداس لالثاث عن رعايتها 
الذهبية ملعرض التصميم الداخلي وتنسيق 
املواقع الثاني الذي تقيمه جمعية املهندسني 
وتنظمه مجموعة االنظمة الهندس���ية في 
الفترة م���ن 24 – 28 مايو اجلاري، وذلك 
من خالل قسم التصميم الداخلي بالشركة 
)ميداس ديزاين سنتر( الذي كان له إجنازات 
في الس���وق احمللي عكس���ت قدرة فريق 
العمل على االبداع ف���ي التصميم والدقة 

في التنفيذ.
وعمل فريق عمل ميداس ديزاين سنتر 
على تصميم جناح املعرض بشكل يهدف 
الى إط���الع اجلمهور على إمكانيات فريق 
التصمي���م من خالل ع���رض التصميمات 
التي مت اجنازه���ا والتي امتزجت بالروح 
العصرية للتصميم مع تقاليد وخصوصية 

املجتمع، وباإلضافة الى تصميمات في بيئات 
العمل روعي فيها كفاءة االتصال واإلنتاجية 

والبيئة اجلذابة واملريحة للعمل.
وفيم���ا يتواصل جناح ميداس ديزاين 
س���نتر ليواكب النمو في أعمال الش���ركة 
األم ميداس لألثاث، فإن الرؤية املستقبلية 
لإلدارة تتطور على مستوى إستراتيجي 
الفرص احمللية املس���تقبلية  لتركز على 
واآلفاق التي من املتوقع أن تتفتح في إطار 

خطط التطوير احلكومية احمللية. 
وتأت���ي رعاية »مي���داس« لهذا احلدث 
من حرصه���ا الدائم على دعم االنش���طة 
التي تقوم  املختلفة بالكويت وخصوصا 
عليها جمعيات النفع العام ممثلة بجمعية 
املهندس���ني الكويتية، اميانا منها بدورها 

ومسؤوليتها االجتماعية بالكويت.

استضافت بيت االستثمار العاملي 
)جلوبل( مجموعة من طالب وطالبات 
جامعة اخلليج للعلوم والتكنولوجيا 
مؤخرا، وذلك كجزء من »برنامج إجناز« 
باإلضاف����ة إلى تعري����ف الطالب على 

الشركة واخلدمات التي تقدمها.
وذكرت الشركة في بيان صحافي 
أمس ان ع����ددا من موظفي الش����ركة 
اس����تقبلوا الطالب وقدموا لهم نبذة 
ع����ن جلوبل واخلدم����ات التي تقدمها 
إدارة األصول  الش����ركة لعمالئها في 
واالستثمارات املصرفية باإلضافة إلى 
الوساطة املالية. كما مت اطالعهم على 
آخر املستجدات والتطورات في املنطقة 

في ضوء االقتصاد العاملي.
هذا وقد رحبت نائب رئيس تنفيذي 
� إدارة شؤون املوظفني خولة الرومي 

بالطلب����ة احلاضرين وش����ددت على 
أهمية السعي بشكل مستمر لتطوير 
مهاراتهم، مشيرة إلى الدور الكبير الذي 
تلعبه جلوبل في دعم موظفيها لتعزيز 

خبراتهم.
ومن ثم حضر الطالب عدة عروض 
الطالعهم على بيئة العمل في جلوبل 
وشرح مهام مختلف اإلدارات في الشركة، 
والدور الذي تقوم به من تقدمي املنتجات 
ذات القيمة املضافة والتي تس����هم في 

خدمة العمالء. 
وف����ي اخلتام اجتم����ع الطالب مع 
الرئيس التنفيذي بدر الس����ميط في 
حلقة نقاش����ية أجاب فيها عن جميع 
استفساراتهم وشجعهم على املثابرة 
في طلب املعرفة والعمل بجد لتحقيق 

أهدافهم املنشودة.

تقيمه جمعية المهندسين وتنظمه »األنظمة الهندسية« برعاية أحمد الفهد

في إطار سعيها لتطوير مهارات الشباب

ملى البابطني

عبدالعزيز اجلابر مع املعاقني 

 عادل املاجد مجتمعا مع املكرمني

تصاميم »ميداس«متتزج بالعصرية واألصالة
تكرمي متبادل بني املدرسة والبنك

جناح »الدولي« في املعرض

طالب وطالبات جامعة اخلليج خالل زيارتهم لـ »جلوبل«

إداريو الشركة مع الطالب أثناء املعرض

»بوبيان« كرّم مجموعة من موظفيه المميزين 
 CCMو CBBMلحصولهم على شهادة الماجستير و

»الدولي«: نجاح متميز للمعرض الترويجي 
لحملة »من التأسيس.. إلى التأثيث«

»الغرفة« تناقش التحديات أمام
االتحاد الجمركي الخليجي

تستضيف غرفة جتارة وصناعة الكويت ندوة 
خاصة لتقييم االحتاد اجلمركي اخلليجي يوم 
االربعاء املقبل حيث تهدف الى العمل على تنمية 
التبادل التجاري واالنشطة االقتصادية بني دول 
املجلس، ومن اهم محاورها العمل على زيادة 
حجم التجارة البينية بني دول املجلس وقيام 
صناعة خليجية تكاملية قادرة على استقطاب 
االستثمارات احمللية واالجنبية مبا توفره من 

فرص االستفادة من انخفاض تكاليف االنتاج ومبا 
يعزز القدرة التنافسية للصادرات اخلليجية. 
وستتناول الندوة التحديات والصعوبات التي 
تواجه االحتاد اجلمركي اخلليجي ومنها التعسف 
في اعادة تقييم البضائع في املراكز احلدودية 
بقصد زيادة س���عرها لفرض رسوم جمركية 
اعلى عليها مما يضعف القدرة التنافسية لهذه 

البضائع.

كّرم بنك بوبيان مجموعة من موظفيه املميزين 
في لقاء خاص حضره نائب رئيس مجلس االدارة 
عادل املاجد وذلك في اطار حرص البنك على دعم 
ومساندة موارده البشرية في مختلف خطواتهم 

العملية والعلمية.
وأكد املاجد خالل اللقاء ان االدارة التنفيذية لن 
تتأخر عن تقدير ومكافأة املوظفني الذين يبذلون 
جهودا اضافية في سبيل تطوير قدراتهم املهنية 
وزيادة خبراتهم العملية مبا ينعكس على تطوير 
ادائهم العملي ويصب في نهاية املطاف ملصلحة 

العمالء والبنك.
وأضاف ان تطوير الكوادر البشرية للبنك من 
خالل الدورات الداخلية واخلارجية او عن طريق 
حتفيزهم على االستمرار في خطهم العلمي يعتبر 
من أهم اهداف البنك وفق استراتيجيته اجلديدة 
التي تركز بشكل كبير على الطاقات البشرية التي 
يزخر بها. وتطرق املاجد خالل اللقاء الى اهمية 

االستعانة بأفكار املوظفني خالل املرحلة املقبلة 
من خ�������الل اطالق برن����امج األفك����ار البن�اءة 
WOW IDEA وهو البرنامج الذي يتيح للموظفني 
التقدم بأفكارهم اخلالقة مباش���رة لنائب رئيس 
مجلس االدارة حيث يتم دراسة هذه األفكار واختيار 

القابل للتطبيق منها مع مكافأة اصحابها.
اجلدي���ر بالذكر انه مت تك���رمي ثالثة موظفني 
من احلاصلني على شهادة املاجستير وهم: خالد 
صالح الدين وجمال احلميري ورجعان الرجعان، 
كما مت تكرمي خمسة من موظفي البنك الذين انهوا 
 CBBM � برنامج � شهادة مدير فرع مصرفي معتمد
وهم: عبداهلل احمد امني ومحمد يعقوب اجلحيل 
ونرجس عبداملنعم الراش���د وناصر عبداحلميد 
الكوت وصالح عبداله���ادي العجمي، وتكرمي 4 
موظفني حصلوا على ش���هادة CCM وهم: سليل 
عل���ي بهمن وجنالء عمر الياق���وت ومثنى حامد 

البدر وأمينة سلمان حسني.

.. وشارك في معرض »الكويت ما في مثلها«

ضمن إطار وأحكام الش����ريعة 
اإلسالمية الس����محة ومن ذلك 
متوي����ل الس����يارات والقوارب 
البحري����ة ومتويل  واملع����دات 
األثاث وااللكترونيات ومتويل 
املواد االنش����ائية ال����ى جانب 
التعليم جلميع  متويل منفعة 
امل����دارس واجلامعات اخلاصة 
واملعاهد التدريبية الكبرى داخل 

الكويت.

أدوات منزلية، أثاث، مفروشات، 
أو أي س���لع  أجهزة تكييف، 
اخرى(، وذل���ك بالتعاون مع 
الش���ركات والوكاالت  جميع 

واملعارض بالسوق احمللي.

هذه الفعاليات الهامة. 
يذكر ان بن����ك بوبيان يقدم 
لعمالئه مجموعة متنوعة من 
املتوافقة مع احكام  احلسابات 
الش����ريعة االسالمية من بينها 
احلس����اب اجلاري وحس����اب 
التوفير الى جانب حساب الودائع 
الثابتة وحساب الراتب، كما يقدم 
البنك انواعا مختلفة من التمويل 
بأيسر الطرق واإلجراءات أيضا 

الستحقاق القسط األول.
وأضافت الشايع أن احلملة 
حتقق حلم الراغبني في تأسيس 
منزل العمر بكافة املستلزمات 
)مواد إنشائية، أجهزة كهربائية، 

شارك بنك بوبيان في معرض 
»الكويت ما في مثلها« السياحي 
والذي أقيم في مدرس����ة لولوة 
مال صال����ح الربيعة االبتدائية 
للبنات مبنطقة الس����رة وذلك 
في اط����ار برنامجه الترويجي 
للتعريف مبنتجاته وخدماته 
التي يقدمها وفق احكام الشريعة 

االسالمية
وقام عدد من موظفي البنك 
من فرع الدروازة بتقدمي عروض 
وش����روح خاص����ة مبنتجات 
الت����ي يقدمها  البنك  وخدمات 
ملختلف شرائح املجتمع حيث 
عرض عل����ى رواد املعرض من 
الطالبات واملدرس����ات وأولياء 
التي  األم����ور جميع احلل����ول 
يوفره����ا خاصة فيم����ا يتعلق 
بالتموي����ل الت����ي تلبي جميع 

االحتياجات.
وقامت مديرة املدرسة سميرة 
القناع����ي بتك����رمي البنك على 
مش����اركته في اجناح املعرض 
كما قام البن����ك ممثال في مدير 
فرع الدروازة بشار الدوب بتكرمي 
ادارة املدرس����ة عل����ى جهودها 
الكبيرة في سبيل تنظيم مثل 

صرحت مدي���رة العالقات 
العامة في بنك الكويت الدولي 
هدى الشايع بأن املعرض الذي 
أقامه البنك في منتزه »سليل 
اجلهراء« خالل الفترة من 13 إلى 
15 اجلاري لتعريف املتسوقني 
ورواد املجمع بحملته التمويلية 
»من التأسيس.. إلى التأثيث« 
حقق جناح���ا متميزا وإقباال 
كبيرا من جانب رواد املجمع.

الش���ايع، في بيان  وقالت 
صحافي أمس، ان احلملة نالت 
إعجاب واستحسان شريحة 
كبيرة من املواطنني واملقيمني 
على حد س���واء نظرا للمزايا 
املتع���ددة الت���ي تقدمها، فهي 
أح���د أفضل حل���ول التمويل 
الشخصي امليسرة واملوافقة 
ألحكام الش���ريعة اإلسالمية، 
باإلضافة إلى أنها تقدم متويال 
يصل إلى 70 ألف دينار يسدد 
على فترة تصل إلى 15 عاما، مع 
فترة سماح تصل إلى 6 اشهر 


