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من خالل شراكة إستراتيجية مع شركة محمد حمود الشايع

خالل الجلسة االفتتاحية لمؤتمر االتحاد الوطني لطلبة الكويت في فلوريدا

»فيكتوريا سيكريت« للعطور واإلكسسوارات 
تفتتح أول محالتها في الكويت 30 الجاري

العمر: »زين« ثرية بعناصرها الوطنية 
وقدمت قيادات كويتية مؤثرة في صناعة االتصاالت 

.. و»كواليتي نت« ترعى المؤتمر

..و»الخليج للتأمين« رعت المؤتمر

تعاونية الضاحية والمنصورية رعت معرض الوظائف

أعلنت ش����ركة كواليتي ن����ت عن رعايتها 
املؤمتر الطالبي الس����ابع والعشرين لالحتاد 
الوطني لطلبة الكويت فرع الواليات املتحدة 
االميركية والذي اختتم مؤخرا في مدينة ميامي 
االميركية حتت رعاية س����مو رئيس مجلس 

الوزراء الشيخ ناصر احملمد.
وبهذه املناس����بة، ق����ال مدير التس����ويق 
والعالقات العامة في الشركة عبداهلل بوفتني 
ان: »طلبتنا وشبابنا الكويتي في الغربة في 
طليعة اهتمامات الش����ركة، وهم يستحقون 

االهتمام واملشاركة التي تساهم في تطوير أداء 
ونشاطات االحتاد النقابية والثقافية والرياضية 

وجهوده الوطنية والتوعوية«.
وأك����د أن هذا الدعم يأتي ف����ي اطار اميان 
الش����ركة بأهمية خدمة املجتمع واملسوؤلية 
االجتماعية التي حتتم على الشركة دعم جميع 
القضايا االجتماعية مبا فيها الطالبية والشبابية 
والتطوعية، والميان الشركة بأن خبرات طالب 
وطالبات الكويت في أميركا مهمة في هذا الوقت 
الذي يحتاج فيه س����وق العمل الكويتي الى 

الطاقات واخلبرات املتميزة.
م����ن جانبه، أعرب أم����ني صندوق االحتاد 
الوطني لطلبة الكويت - فرع الواليات املتحدة 
محمد أسامة الكاظمي عن شكره اجلزيل لهذه 
املبادرة الطيبة من شركة كواليتي نت، مؤكدا 
أن مثل هذه الرعاية ليست غريبة على الشركة 
التي جددت دعمها للمؤمتر الس����نوي لطالب 
وطالبات الكويت في أميركا وغدت من الشركاء 
الرئيس����يني لالحتاد في خدمة ودعم الطلبة 

الكويتيني هناك.

أعلن���ت ش���ركة الخلي���ج 
المؤتمر  أنها رع���ت  للتأمين 
السنوي لالتحاد الوطني لطلبة 
الكويت � فرع الواليات المتحدة 
األميركية� الذي أقيم في مدينة 
ميامي خالل الفترة من 25 -28 
نوفمبر الجاري، تحت رعاية 
س���مو رئيس مجلس الوزراء 

الشيخ ناصر المحمد.
وقال خالد سعود الحسن 
المنت���دب والرئيس  العضو 
الخليج  التنفي���ذي لش���ركة 
للتأمين ان رعاية الشركة لهذا 
الحدث إنم���ا تنبع من دورها 
المتأصل في دعم شباب الكويت 
في مختلف المجاالت، السيما 
ف���ي مختلف دول  التعليمية 
العالم، حي��ث تؤم��ن الش��رك��ة 
بأن الشباب هم الثروة الحقيقية 

وس���ط جناحات ملحوظة 
وإقبال ملموس اختتم معرض 
ب���أرض املعارض  الوظائ���ف 
الدولية مبشرف أنشطته أمس، 
أقامته ش���ركة معرض  حيث 
الكويت الدول���ي حتت رعاية 
نائب رئي���س مجلس الوزراء 
للش���ؤون االقتصادية ووزير 
الدولة لشؤون التنمية ووزير 
الدولة لشؤون اإلسكان الشيخ 
أحمد الفه���د وافتتحه الوكيل 
املس���اعد مبكتب الشيخ أحمد 
الفهد الش���يخ أحمد مش���عل 

األحمد.
ومن ناحيته، أش���اد نائب 
التنفيذي للش���ؤون  الرئيس 
اإلدارية في ش���ركة اإلخالص 
الدولية القابضة جمال الهارون 
)إحدى الشركات الراعية( بفكرة 
املعرض والنتائج التي حققها 
وس���يحققها على املستويني 
القريب والبعيد، مش���يرا الى 
ان املع���رض قد خل���ق أجواء 
غي���ر تقليدية لعرض الفرص 
الوظيفي���ة املتاحة من ناحية 
ومن الناحية األخرى لاللتقاء 
املباشر بني الباحثني عن العمل 
وأصحاب القرار في عدد غير 
قليل من الشركات واملؤسسات 
التجارية الكبيرة، وهكذا يكون 
املعرض قد جنح في ظل ما حظي 
به من زخ���م واهتمام إعالمي 
مرئي ومقروء ومس���موع في 

للكويت، وان أي تطور أو خطط 
تنموية مس���تقبلي��ة ال يمكن 
أن تقوم إال على سواعد هؤالء 

جمع كل أصحاب العالقة حتت 
سقف واحد ووضعهم في بؤرة 
االهتمام من املجتمع وبالتالي 
الفرصة لتوفير فرص  إتاحة 

الشباب.
مؤكدا أن رعاية المؤتمر هي 
استمرار لتفعيل دور الشركة 

العمل الشريف لكل باحث عنه 
ومناقشة مشاكلهم القائمة.

الهارون بالش���كر  وتوجه 
الى كل القائمني على املعرض، 

في دعم مؤسس���ات المجتمع 
المدني وطالب وطالبات الكويت 
في كل مكان. مبينا أن شركة 
الخلي���ج للتأمين قامت خالل 
العديد  الحالي، برعاية  العام 
م���ن المع���ارض والمؤتمرات 
واألنشطة الموجهة للشباب.

وأشار الحسن إلى أن المؤتمر 
تضمن هذا العام مجموعة من 
المؤتمر  األنش���طة من بينها 
السنوي الرابع لطلبة الدراسات 
العليا، وندوة دينية، ومهرجان 
خطاب���ي، ومنتدى اقتصادي، 
وآخر سياسي إلى جانب معرض 
الفرص الوظيفية، باإلضافة إلى 
مجموعة من األنشطة الثقافية 
والرياضية وغيرها، مبينا أن 
عدد الحض���ور خالل المؤتمر 

تجاوز 2000 شخص. 

مؤكدا ان التجربة كانت ناجحة 
بكل املقاييس وساهمت بشكل 
فاعل في التط���رق الى قضية 
من أهم القضاي���ا التي تؤرق 
ش���ريحة كبيرة من ش���رائح 
املجتمع، مؤكدا ان املعرض قد 
جنح بامتياز في توصيل رسالة 
مهمة الى أصحاب القرار لدى 
العديد من الشركات واملؤسسات 

والهيئات احلكومية.
الراعي���ة  وم���ن اجله���ات 
للمعرض جمعي���ة الضاحية 
واملنصورية التعاونية، حيث 
يقول مدير عام اجلمعية محمد 
توفيقي ان هدف اجلمعية من 
وراء املش���اركة ف���ي املعرض 
ورعايته هو تعريف املجتمع 
باجلمعي���ة واختي���ار أفضل 
العناصر الفنية واإلدارية للعمل 

في اجلمعية.
ومض���ى توفيقي موضحا 
ان اهتم���ام جمعية الضاحية 
يتركز عل���ى العمالة الوطنية 
وتدريبها ف���ي جميع اإلدارات 
الفنية واإلدارية واالس���تفادة 
منها بأفضل الطرق والوسائل 
الفرص���ة للتدريب  وإعطائها 
املناصب اإلش���رافية  وتقل���د 
والقيادية للقيام بدورها على 
أفضل وجه، مؤكدا ان العمالة 
الوطنية تش���كل هاجسا قويا 
بالنسبة ملجلس اإلدارة وأحد 

األهداف املهمة لها.

ش����اركت ش����ركة زين كراع 
رئيس����ي للمؤمتر ال� 27 لالحتاد 
الكويت فرع  الوطن����ي لطلب����ة 
الواليات املتحدة األميركية، والذي 
تستضيفه والية فلوريدا هذا العام 
حتت رعاية سمو رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ ناصراحملمد، والذي 
بدأت جلسات أعماله مساء أمس 
القيادات  مبشاركة واس����عة من 
الكويتي����ة من القطاع����ني العام 
واخلاص عل����ى جميع األصعدة 

واملستويات.
وقال الرئي����س التنفيذي في 
الشركة خالد العمر والذي حتدث 
في اجللس����ة االفتتاحية ألعمال 
املؤمتر: »منت����دى احتاد الطلبة 
ف����ي الوالي����ات املتحدة يجس����د 
الروح الوطنية للشباب الكويتي 
الطموح، فهو يقدم واحدة من أكبر 
التظاهرات الكويتية في اخلارج 
سواء من ناحية احلضور أو من 
ناحية التمثيل البارز ملجموعة من 

قادة ونخبة املجتمع الكويتي«.
وبني العمر أن املنتدى هذا العام 
جاء بعنوان يحمل معه رس����الة 
نبيلة وهو »ألجلك يا وطن نصنع 
قمما«، فالعنوان نراه هنا موجها 
ملؤسسات القطاع العام واخلاص، 
فبناء الوطن مسؤولية اجلميع.

وأكد أن مشاركة زين في انشطة 
هذا املنتدى جاءت إلميانها الشديد 
بأهمية التقارب مع جيل املستقبل 
من أبن����اء الكوي����ت وخصوصا 
أبناءها في اخلارج من طالب العلم، 
الكويتية  فمشاركة املؤسس����ات 
الوطنية في مثل هذه الفعاليات 
الدعم واملساندة للعناصر  تؤكد 
الش����ابة وخصوصا  الكويتي����ة 

البعيدة عن الوطن.
وكشف أن زين تؤمن بأهمية 
العناصر  االس����تثمار في تنمية 

الوطنية، مش����يرا إلى أنه أعظم 
استثمار على اإلطالق فهو غرس 
اليوم وحصاد الغد، موجها حديثه 
للطلبة احلض����ور بقوله: »أنتم 
اآلن متثلون نصف احلاضر وكل 

املستقبل«.
وعلى جانب آخر، تناول العمر 
في حديثه شركة زين باعتبارها 
من املؤسسات الكويتية الوطنية 
التي قدم����ت قيادات وطنية على 
مر العقود الثالثة األخيرة وقال: 
»زين ومنذ تأسيسها قبل 25 عاما 

وهي مهتمة بضم الكوادر الوطنية 
الشابة، والشركة لم تتوقف على 
جذب هذه العناصر فحسب، بل 
أخذت في تنمية مهاراتها إلى أن 

احتلت الصفوف األمامية«.
واضاف: »ومع هذا النهج قدمت 
الوطنية  الثرية بعناصرها  زين 
قيادات مؤثرة في صناعة االتصاالت 
وكانت لها الريادة مع عناصرها 
الوطنية التي صنعت التاريخ، بل 
وحملت معها الكويت إلى اخلارج 
فكانت بأبنائها الوطنيني مبثابة 

السفير غير الرسمي للكويت«.
ووجه العمر حديثه إلى طلبة 
وطالب����ات الكويت من احلضور 
وقال: »الوطن يأمل منكم الكثير 
ونحن على يقني بأنكم ستكونوا 
على قدر املسؤولية، فبناء القمم 
وهو االسم الذي أطلقتموه على 
هذا املؤمتر لهذا العام يحتاج جهدا 

ومثابرة وسنوات من العمل«.
وأكد: »نحن هنا ملس����اندتكم 
املميز  ولدعمكم، وهذا احلضور 
من القيادات الكويتية من القطاعني 
العام واخل����اص دليل على هذه 
املؤازرة، دعونا نفخر بكم حتى 

تعودوا لنا ساملني«.
ومن ناحية أخرى، ش����اركت 
ش����ركة زين في معرض الفرص 
الوظيفية الذي أقيم على هامش 
أنش����طة املؤمتر، وال����ذي يقدم 
العديد من املؤسس����ات الكويتية 
ومدى مساهماتها في سوق العمل 

الكويتي.
وعل����ى جانب آخر س����تقيم 
شركة زين حفل عشاء خاصا على 
شرف احلضور مبشاركة الطلبة 
والطالبات وأهاليهم، وهو احلفل 
الذي سيشهد تكرمي الطلبة األوائل 
إلى جانب توزيع  من املتفوقني، 

العديد من الهدايا واجلوائز.

أعلنت فيكتوريا س���يكريت، العالمة التجارية 
الرائدة في عالم التجميل والعطور واإلكسسوارات 
والهدايا، انها ستنطلق في أسواق الشرق األوسط 
من خالل شراكة إستراتيجية مع شركة محمد حمود 
الش���ايع وذلك عبر افتت���اح محلني لها في كل من 
مارينا مول بالكويت بتاريخ 30 اجلاري، ومردف 
سيتي سنتر في دبي بتاريخ 11 ديسمبر املقبل، حيث 
يعتبر هذان احملالن هما أول محلني متخصصني في 

منتجات هذه العالمة في الشرق األوسط.
وتعنى فيكتوريا سيكريت بتوفير مستحضرات 
التجميل والعطور واالكسسوارات والهدايا الراقية، 
حيث س���يتيح احملالن اجلديدان إمكانية حصول 
الزبائن على تشكيالت أوسع من منتجات هذه العالمة 
باإلضافة إلى العديد من االكسس���وارات والهدايا، 
وتشكيلة مختارة من املالبس الداخلية، ومالبس 

النوم األكثر مبيعا لدى هذه العالمة التجارية.
وس���يتم افتتاح محل فيكتوريا سيكريت في 
مارينا مول بالكويت 30 اجلاري في متام الساعة 
6:00 مس���اء، وستكون أوقات العمل في احملل من 
الس���اعة 10:00 صباحا إلى الس���اعة 10:00 مساء 
م���ن أيام األحد إلى األربعاء، ومن الس���اعة 10:00 
صباحا إلى الساعة 11:00 مساء من أيام اخلميس 

إلى السبت.
أما افتتاح محل فيكتوريا سيكريت في مردف 

سيتي سنتربدبي فسيكون يوم 11 ديسمبر املقبل 
في متام الساعة 6:00 مساء، وستكون أوقات العمل 
في احملل من الساعة 10:00 صباحا إلى الساعة 10:00 
مساء من أيام األحد إلى األربعاء، ومن الساعة 10:00 
صباحا إلى الساعة 12:00 منتصف الليل من أيام 

اخلميس إلى السبت.

احد منتجات فيكتوريا سيكريت

عبداهلل بوفتني

خالد العمر يلقي كلمته في مؤمتر االحتاد الوطني لطلبة الكويت بأميركا في ميامي

من اليمني خالد السنعوسي واحمد العيار 

محمد توفيقيجمال الهارون

الش��يخ أحمد مش��عل األحمد لدى زيارته جناح ش��ركة اإلخالص الدولية بحضور عبداهلل
 القبندي ومحمد الصايغ وجمال الهارون

»الخليج« أعلن فائزي سحب »الدانة«
أج���رى بن���ك اخللي���ج في 
22 نوفمب���ر اجلاري الس���حب 
األسبوعي ال� 42 حلساب الدانة، 
معلنا بذلك عن أس���مي فائزين 
يحص���ل كل منهما على جائزة 
قدرها ألف دينار وهما كاآلتي: بدر 
أرخيص البدري وسيد موسى 

سيد مهدي سيد محمد.
هذا ويش���جع بنك اخلليج 
اجلمي���ع عل���ى احملافظة على 
أرصدتهم املودعة في حس���اب 
الدانة لتزداد فرصهم ويحالفهم 
الدانة.  احلظ في ربح س���حب 
الدانة من بنك  ويتميز حساب 
اخلليج أنه باإلضافة إلى كونه 
حس���ابا مينح فرص���ا متعددة 
للفوز، فهو يشجع العمالء أيضا 
على توفير املال فكلما زاد املبلغ 

املودع وطالت م���دة بقائه في 
املتاحة  الفرص  احلساب زادت 

للفوز.
كما مينح حساب الدانة أيضا 
العديد من اخلدمات املتميزة منها 
الدانة لإليداع  خدمة »بطاق���ة 
الت���ي متنح عمالء  احلصري« 
الدانة حرية إيداع النقود في أي 
وقت يناسبهم، إضافة إلى خدمة 
»احلاس���بة« التي متكن عمالء 

الدانة من حساب ما لديهم من 
فرص للفوز في سحب الدانة.

وللمش���اركة في سحوبات 
الدانة، ميكن للعمالء زيارة فروع 
بنك اخلليج البالغ عددها 53 فرعا، 
أو التحويل املباشر عن طريق 
اخلدمة املصرفية عبر اإلنترنت، 
أو االتصال باخلدمة املصرفية 
الهاتفي���ة على رق���م 1805805 

للحصول على املساعدة.


