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»أسيكو املجموعة« تشارك مبعرض الفرص الوظيفية في اجلامعة
في إطار جهودها لدعم املواهب الكويتية 
الشابة وحديثي التخرج، شاركت »أسيكو 
املجموعــة« مؤخرا في معرضني للفرص 
الوظيفيــة في جامعة الكويت، والذي قام 
بتنظيمهما اجلمعية األميركية للمهندسني 
املدنيــني بالشــراكة مع كلية الهندســة 
والبترول، وكلية الهندسة املعمارية. وقد 
الكويت،  أقيم املعرضان في حرم جامعة 
سعيا لتعريف الطالب الكويتيني الشباب 
واملقبلــني على التخرج مبختلف الفرص 
الوظيفيــة التي تنتظرهم مــن بعد انهاء 
دراساتهم. وقد سعت »أسيكو املجموعة« 
من خالل مشاركتها في هذه املعارض إلى 

تسليط الضوء على وافر الفرص الوظيفية 
املتاحة للشباب في قطاعي الصناعة والبناء 
في الكويت. وصرحت مرمي الدوري، رئيسة 
إدارة املوارد البشرية والتواصل في »أسيكو 
املجموعة«، قائلة: »لطاملا آمنا في )أسيكو 
املجموعة( بأنه من مســؤوليتنا كشركة 
كويتية بارزة املساهمة في متكني املواهب 
الكويتية الشــابة«. مضيفة: »ومتثل هذه 
األجيال الشابة مستقبل صناعتنا ومستقبل 
بالدنا ككل، لذلك فإنه من الضروري أن 
نتواصل معهم فــي مرحلة مبكرة لنقدم 
لهم الدعم والتوجيه الذي يحتاجون إليه 
للنجاح في املهنة التي يختارونها ويبدعون 

في أدائها. ومن املهم أيضا بالنسبة لنا أن 
نعزز الوعي بني هذه األجيال الناشئة حول 
أهمية قطاعي الصناعة واإلنشاءات، وكيفية 
متكينهم في لعب دور محوري في تطوير 
هذين القطاعني، باعتبارهما من القطاعات 
الرئيســية في البالد«. وأشارت الدوري 
إلى اجلهود التي تبذلها »أسيكو املجموعة« 
املوهوبني،  الكويتيــني  الشــباب  جلذب 
وتزويدهم بفرص عمــل قيمة تتيح لهم 
تطوير وصقل ما لديهم من مهارات مهنية 
وعملية، وتساعدهم على حتقيق تطلعاتهم. 
وأضافت: »أبوابنا مفتوحة دائما للمواهب 

الشابة الطموحة وللخريجني اجلدد.

»بوبيان«: ماراثون القراءة اخليري اخلامس
 يستقطب املزيد من القراء في »مول 360«

بعــد النجاحــات األربعة 
التي حققها »ماراثون القراءة 
اخليري« في استقطاب القراء 
منذ بدأ نشاطه عام ٢٠١7، أقيم 
املاراثون للمرة اخلامسة يومي 
اجلمعة والسبت املاضيني في 
»مول 36٠« مسجال املزيد من 
النجاح في أعداد زواره القراء 
وفي حجــم قراءاتهم والذين 
بلغ عددهم قرابة ١5٠٠ شخص 
قــرأوا ما يزيد علــى 75 ألف 
صفحة ستســاهم في تعليم 
اكثــر من ١٠٠ طالب معســر. 
وقالــت مســؤولة االتصاالت 
والعالقات املؤسسية في بنك 
بوبيان في مجبل املطوع: بعد 
النجــاح الكبير الــذي حققه 
القــراءة اخليــري  ماراثــون 
خالل دوراته األربع من العام 
املاضي جاءت فكرة االستمرار 
فــي إطــالق املاراثــون للمرة 
اخلامسة ولكن بصورة أكبر 
إلمكانية الوصول الى شريحة 
اكبر من محبي القراءة والنجاح 
في حتقيق أهداف أوسع كان 
يهدف اليها املاراثون منذ دورته 
األولى. وأضافت »تنطلق فكرة 
املاراثون الذي أقيم هذه املرة 
في مجمــع مــول 36٠ يومي 
اجلمعة والســبت ١5 و١6 من 
فبراير من قيــام كل من بنك 
بوبيان وعيادة كلينكا بالتبرع 
بدينار مقابل كل ١٠ صفحات 
يقرأها أيــا من زائري املجمع 
خالل فترة املاراثون التي متتد 
الثنتي عشرة ساعة يوميا«.

مــن جانبــه، قــال محمد 
العتابي من مكتبة تكوين: ان 
املكتبة تساهم في املاراثون منذ 
بداية نشاطه الثقافي اخليري، 
حيــث تتركز فكرة النشــاط 
في دمــج العمــل االجتماعي 
والتطوعــي بالعمــل الثقافي 
حيث يقدم ريع هذا النشــاط 
إلى الطالب غير القادرين على 

دفع تكاليف تعليمهم. 

بعد أن تقلــص وقت القراءة 
فــي بالدنا في ظــل تطورات 
التقنية وعالم اإلنترنت وألعاب 

الڤيديو.
وخــالل اســتطالع للرأي 
لعدد من املشاركني، قال حسني 
املطــوع، وهــو ناقــد وكاتب 
روايات منهــا »رواية تراب« 
و»قصــة طفل«، وهــو أيضا 
أحد أعضاء فريق املتطوعني 
في تنظيم فعاليات »مارثون 
القراءة اخليــري« املكون من 
١5 متطوعــا، إن عمل الفريق 
التطوعي مــوزع على أفراده 
كل حسب إمكانياته وقدراته، 
يجمعهــم إميان قــوي بفكرة 
العمــل اإلنســاني وخدمــة 

املجتمع.
أما د.جمعان العازمي الذي 
صحب معه عائلته للمشاركة 

فــي القراءة، قال أنه يشــارك 
ألول مرة فــي مارثون القراة 
اخليري، وقد عرف عن تنظيمه 
باملصادفة أثنــاء وجوده في 
مول 36٠، وشكر القائمني على 
تنظيمه. كذلك شاركت فاطمة 
العجمي ألول مرة في »ماراثون 
القراءة اخليري« بعد أن قرأت 
عن تنظيمه في انستغرام بنك 
بوبيــان، وقالــت ان مما لفت 
نظرها حجم إقبال القراء على 

هذا املارثون.
وتشــارك شــيماء األطرم 
في القراءة للعــام الثاني في 
ماراثــون القــراءة اخليــري، 
وترى أنه مشروع رائع، وقد 
اصطحبت أوالدهــا للقراءة، 
فاختــار ابنها الكبيــر البالغ 
عمره ١3 ســنة كتابا قرأ فيه 

١6٠ صفحة.
بدورها، حترص املتطوعة 
فاطمة عبد السالم كل عام على 
املشاركة في نشاط »ماراثون 
القــراءة اخليري« وتقول انه 
نشــاط عظيم يجمــع الناس 
مبختلف اهتماماتهم، ويبرز 
أهمية القراءة في رفع مستوى 
ثقافة املجتمع وفي مســاعدة 

بعض أفراده. 
كذلك حضر عدنان حبيب 
وعائلتــه للمشــاركة في هذا 
املاراثون، ويرى أن هذا النوع 
من النشــاط الثقافي اخليري 
يســاعد على اجتــذاب اجليل 
اجلديــد إلى الثقافــة وأعمال 
اخلير بدال من انشغالهم احلالي 

باملوبايل والفيسبوك.
اإلعجــاب بهــذا املاراثون 
الثقافي اخليري حملته أيضا 
سبيكة القناعي التلميذة في 
الصف الرابع ابتدائي مبدرسة 
عني جالوت، فقالت انها حتب 
القراءة، وقد جاءت مع أخيها 
الكبير، ومتنــت أن يقام هذا 
املاراثــون كل جمعة وســبت 

حتى تشارك فيه.

1500 مشارك قرأوا أكثر من 75 ألف صفحة ستساهم في تعليم 100 طالب معسر

محمد العتابيفي املطوع 

 وقــال العتابــي انــه بعد 
جناح إقامة ماراثونات القراءة 
اخليري األربعة املاضية، اقترح 
بنك بوبيان إقامــة املاراثون 
اخلامــس في مجمــع جتاري 
لنشــر املزيد من الوعي لدى 
العامــة، ولهــذا أقيــم حاليــا 
فــي »مــول 36٠« فنجــح في 

استقطاب املزيد من القراء.
وأيضا أعربت مديرة إدارة 
التســويق فــي »مــول 36٠« 
كالوديا لوبوشينســكيا عن 
سعادتها باستضافة املول لـ 
»مارثــون القــراءة اخليري« 
اخلامــس، وقالت: لقــد قمنا 
بتهيئة املكان واملناخ املناسبني 
لتشجيع الرواد على القراءة 
الثقافــة  تنميــة  وبالتالــي 
واملعرفة لــدى أفراد املجتمع 
وتعزيز قيمة العطاء خاصة 

جانب من املشاركني 

زراعة الشتالت

جناح »أسيكو املجموعة«

من فقرات احلفل املشجعة على الزراعة

تقدمي شرح للطلبة عن طبيعة عمل »أسيكو املجموعة«

»صفاة هوم« تقيم احلفل السنوي لقسم املشاريع

»التجارية العقارية« أطلقت املبادرة التربوية 
األولى للزراعة والقراءة في حديقة »بوليفارد«

هــوم  صفــاة  أقامــت 
احلفل الســنوي األول لقسم 
املشــاريع، واخلــاص برواد 
األعمال واملشاريع، وذلك يوم 
األربعاء ٢٠ فبراير ٢٠١٩ بفندق 

فورسيزنز - الكويت.
وأقيم هذا امللتقى بحضور 
عــدد من ممثلــي الشــركات 
املعنية بتنفيذ عدد كبير من 
املشاريع احلكومية واخلاصة 
بالكويت، حيث عرضت »صفاة 
هوم« تشــكيلة واســعة من 

حتت شعار »نحن نهتم« 
ومــن منطلــق مســؤوليتها 
االجتماعيــة ونظــرا للنجاح 
الكبير الــذي حققته مبادرة 
»ازرع شــجرة فــي وطنــي 
3«، أقامت الشــركة التجارية 
العقارية وبالتعاون مع مدارس 
منطقة حولي التعليمية فعالية 
تربوية للزراعة والقراءة في 

حديقة بوليفارد.
حضر الفعالية عدد كبير 
مــن مــدارس منطقــة حولي 
التعليمية ومنها مدرسة سهلة 
بنت ســعد، مدرسة الرديفة، 
مدرســة حومــة، ومدرســة 
فاطمة بنت اليمان الذين قدموا 
عــروض وفعاليــات خاصة 

القطاعات والشركات مع ممثلي 
الشركات الذين قدموا نبذة عن 
منتجاتهم، موضحني للحضور 
املزايا واملواصفات واحللول 
املتكاملة املصممة خصوصا 
الســوق  لتلبيــة احتياجات 
واملشاريع. وأوضح مدير قسم 
املشاريع ربيع ريفي ان »صفاة 
هوم« تقــدم باقات بأســعار 
تنافســية وخدمــات وحلوال 
خاصــة ألصحاب املشــاريع 
والشركات، وذلك إميانا منها 

وحضارتها من أجيالها املهتمة 
بالقراءة والزراعة.

وعبر املدير العام للمركز 
اإلقليمي لتطوير البرمجيات 
التعليمية د.نادر معرفي عن 
امتنانه ملثل هــذه الفعاليات 
التــي تبــث فــي أبنائنا حب 
بالبيئــة وأهميــة  االهتمــام 
الزراعة ومــا تعود عليه من 
فوائد جمة على بلدنا احلبيب 
الكويت، حيث قال: »النباتات 
نعمة يجب أن نحافظ عليها، 
ونحن في أيام االحتفال بأعياد 
الكويت نريــد أن نزرع بذرة 
ســعادة لنا ولوطننا الغالي 
من خالل النباتات التي نزرعها 

اليوم«.

بأهمية تعزيز ودعم السوق 
الكويتي ودفع عجلة التنمية 
االقتصادية من خالل تسهيالت 

وخدمات مميزة.
ويعــد ملتقى املشــاريع، 
احلــدث الســنوي األول لدى 
»صفاة هوم« والتي حترص 
من خاللــه على تقدمي أنظمة 
حلــول وخدمــات متنوعــة 
للمشاريع الكبرى على مدار 
العــام ضمــن اســتراتيجية 

مدروسة وممتدة.

بعــد ذلك، قامت الشــركة 
التجاريــة العقاريــة بتكرمي 
املعلمات املتميزات والطالبات 
الفائقــات علــى جهودهــن 

احلثيثة. 
الفعاليــة،  وفــي نهايــة 
الطالبــات  توجهــت جميــع 
ومعلماتهن حملطة القطار رقم ١ 
حيث زرعن أكثر من ١٠٠ شتلة 
مختلفة في احلديقة، واختتمت 
الفعالية باالحتفال بالكويت 
على أنغــام األغاني الوطنية 
احملببــة لقلوبنــا وتوزيــع 
قصة تربوية تهتم بالزراعة 
وأهميتها مــن تأليف د.نادر 
معرفي على جميع الطالبات 

املوجودات.

منتجاتها على احلضور والتي 
تضمنت نوعيات مختارة من 
أطقم السيراميك والصحي من 
ماركة توتو اليابانية وكلودي 
وكلودي راك األملانية، إضافة 
إلــى إكسســوارات احلمــام 
مــن ماركة ASI، عــالوة على 
سيراميك احلوائط واألرضيات 
من ماركة Italgraniti وغيرها 

من العالمات التجارية.
وشــهد احلفل تفاعل عدد 
كبير من املعنيني من مختلف 

الكويتية  الوطنيــة  باألعياد 
متمثلة بحــب أبنائنا الطلبة 

لبلدهم الغالي الكويت.
وشــكرت مديرة مدرســة 
»فاطمــة بنت اليمــان« وفاء 
الشــركة  العريعــر كال مــن 
التجاريــة العقاريــة متمثلة 
إدارتهــا،  برئيــس مجلــس 
عبدالفتــاح معرفي وشــركة 
الســاملية جــروب لتنميــة 
املشــاريع متمثلــة برئيــس 
عــدوان  إدارتهــا،  مجلــس 
العدوانــي ود.نــادر معرفي 
على هذه الفرصة التي أتاحت 
للمــدارس املشــاركة في هذه 
الفعاليــة ملــا لها مــن أهمية 
كبيرة، حيث تقاس ثقافة األمم 

لقطة تذكارية خالل حفل قسم املشاريع في »صفاة هوم«

مجموعة البابطني تختتم برنامجها التدريبي 
للطالب الكويتيني للعام الثالث على التوالي

اختتمت مجموعة البابطني 
برنامجــا تدريبيــا للطــالب 
الكويتيني )KSIP( للعام الثالث 
على التوالي، ويأتي البرنامج 
التدريبــي، الذي اســتمر ملدة 
شــهر، ضمــن اســتراتيجية 
املسؤولية االجتماعية ملجموعة 
البابطــني ويهدف إلــى إعداد 
قادة املســتقبل فــي الكويت 
من خالل تزويدهم باملهارات 
املهنية وتزويدهم بأســاليب 
ممارسة العمل. وشهد البرنامج 
مشاركة ١٢ طالبا من تخصصات 
الهندســـــــة امليكانيكيــــة، 
والهندسة الصناعية، واإلدارة، 
وتكنولوجيا املعلومات، ونظم 
املعلومــات اإلداريــة. الطالب 
املشــاركون ينتمون إلى عدد 
من اجلامعات الرائدة، كجامعة 
الكويت، والكلية األســترالية 
فــي الكويــت ACK، وجامعة 
الشــرق األوســط االمريكية 
AUM. وفي األسبوعني األولني 
من البرنامج، اشترك الطالب 

مبن فيهم املدير التنفيذي املالي 
جيهان بو حمدان، واملدير العام 
لقطاع السيارات لوران بيرنيه 
واملدير العام جلف اكس أحمد 

شحادة.
 وحتدث عدد من املتطوعني 
البارزين من خارج مجموعة 
البابطــني، مؤسســة إجنــاز 
الكويت التي قدمت 6 وحدات 
تعليمية من برنامج »توجيه 
حياتك املهنيــة«، ومدير عام 

نيســان اخلليــج للتدريــب 
والتطوير NGF فاطمة زناغوي، 
مديرة دعم املشاريع، في إدارة 
اإلبداع واالبتكار من مؤسسة 
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د.لبنى عكاشة.
بعد ذلك، مت منح املتدربني 
الشــباب مقابلة شخصية مع 
الرئيــس التنفيــذي للموارد 
البشرية في مجموعة البابطني، 
عبداحملسن عبدالعزيز البابطني 
املهنيــة  ألخــذ استشــارته 
ومســاعدتهم علــى اختيــار 
القسم أو األقسام التي يودون 
اختيارها لبداية رحلة عملهم 
في القطاع اخلاص. كما مت تقدمي 
خيارات مهنية لهم ومكافأتهم 
بفــرص عمل لــدى مجموعة 

البابطني.
بعــد االنتهاء رســميا من 
تدريــب الطــالب، مت منحهم 
شهادات تدريبية، كما مت تزويد 
اجلامعات املشاركة بشهادات 

تقديرية ملساهمتهم.

تعزيزاً لقدرات الشباب الكويتي من خالل برنامج تدريبي فريد من نوعه

فــي محاضــرات تفاعلية مع 
رؤساء أقسام املجموعة بداية 
من قســم املبيعات واخلدمة، 
مرورا بالتسويق عبر مواقع 
التواصل االجتماعي والتمويل 
واحملاسبة، وصوال إلى إدارة 
خدمة العمالء واملوارد البشرية.
محاضــرات  تقــدمي  ومت 
حتفيزيــة مــن قبــل كبــار 
املديرين واملسؤولني في شركة 
عبداحملسن عبدالعزيز البابطني 

من إحدى احملاضرات خالل البرنامج

لقطة تذكارية مع املشاركني في البرنامج التدريبي في مجموعة البابطني

»KIB« ُيطلق حملة »بفبراير دينارك بـ 500« 
للبطاقات االئتمانية

متاشيا مع التزامه املستمر 
بتقدمي فوائد ومكافآت مصرفية 
مميــزة لعمالئــه، أطلق بنك 
الكويت الدولي )KIB( أحدث 
حمالتــه حلاملــي بطاقــات 
االئتمــان. وميكــن للعمــالء 
الدخول في السحب الشهري 
مقابل كل دينار يتم إنفاقه داخل 
الكويت عبر جميع نقاط البيع 
ومن خالل املواقع اإللكترونية 
أيضــا. علما أنه طــوال فترة 
احلملــة، والتي متتد من يوم 
5 فبراير إلى 5 مارس، سيحصل 
العمــالء في مقابــل كل ١ د.ك 
ينفقونه باستخدام بطاقاتهم 
االئتمانية علــى ثالث فرص 
للدخول في السحب الشهري 
للفوز بـ 5٠٠ دينار، حيث سيتم 
اختيار ١٠ فائزين محظوظني. 
وتعكس حملــة KIB األخيرة 
التزام البنك املستمر مبكافأة 
عمالئــه املخلصــني من خالل 
تزويدهم مبيزات وفوائد فريدة 
لتعزيز رضا العمالء وثقتهم. 
فباإلضافــة إلى الســحوبات 
الشهرية، يتمتع حاملو بطاقات 
»KIB« أيضــا مبجموعــة من 

السحوبات النقدية. وفي هذه 
املناســبة، صــرح مديــر عام 
اإلدارة املصرفيــة لألفراد في 
البنك، عثمان توفيقي: كجزء 
من التزامنــا بتزويد عمالئنا 
بأفضــل العروض واملنتجات 
األكثر ابتكارا في السوق، أطلقنا 
حملــة البطاقــات االئتمانية 
اجلديدة إلضافة قيمة مميزة 

إلى حلول االئتمان لدينا وتقدمي 
خدمات على مســتوى عاملي. 
ولفترة محدودة فقط، سيتم 
منــح عمالئنا فرصــة فريدة 
للدخول في ســحب شــهري 
بقيمة 5٠٠ دينار لكل دينار يتم 
إنفاقه. وبناء على ذلك، تلبي 
هذه احلملة احتياجات جميع 
عمالئنا ما يتناسب مع أساليب 
حياتهم املتنوعة وتكافئهم على 
 »KIB« ثقتهم املستمرة. علما أن
يقدم مجموعة واسعة من املزايا 
لعمــالء بطاقاتــه االئتمانية، 
ملبيــا احتياجاتهم املالية من 
خالل حلول دفع مرنة، وميكن 
 »KIB« بطاقــات  اســتخدام 
االئتمانية لتلبية كل متطلبات 
السفر والتسوق واالستمتاع 
بها سواء أكانوا داخل الكويت 
أو خارجهــا. باإلضافــة إلــى 
ذلك، يتمتع العمالء بعدد من 
اخلصومات فــي بعض أرقى 
املطاعم ومنافذ البيع بالتجزئة 
املعروفة، فضال عن العروض 
واحلمــالت الترويجيــة، إلى 
جانــب مجموعة واســعة من 

املزايا احلصرية.

املزايا، مبا في ذلك الدخول إلى 
بعض أفخم قاعــات االنتظار 
في مختلف مطــارات العالم، 
وميزة استرجاع 3% من قيمة 
املشــتريات، إلى جانب تأمني 
السفر املجاني حلاملي البطاقات 
وعائالتهم. علما أن احلملة ال 
تشمل بطاقات السحب اآللي 
أو البطاقات مسبقة الدفع أو 


