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مطعم احلمراء في فندق شيراتون الكويت
يطلق ليلة املأكوالت البحرية كل يوم أربعاء

يقــدم مطعم احلمــراء للمأكوالت 
العامليــة يوميــا البوفيــه العامر من 
أطيــب وأشــهى املأكــوالت احملضرة 
على ايدي طهاة يحملون من اخلبرة 
الكثير ويبدعون مبأكوالتهم الفاخرة 

بأفضل حلة.
ومبــا ان املأكــوالت البحريــة لها 
عشاقها وطابعها اخلاص في الكويت 
فقد استعد فريق العمل لتقدمي كل يوم 
اربعاء ليلة املأكوالت البحرية بأنواعها 
وتنوع طرق حتضيرها لتلبي اذواق 
عشــاق البحر وذواقي خيراته، حيث 
ميكنهم االستمتاع بتشكيلة واسعة من 
األطباق البحرية املميزة واملبتكرة التي 
تضم أفضل ما يقدمه املطبخ الكويتي 
والعاملي من النكهات وأساليب الطهي 
البحري، إلى جانب املوسيقى احلية.

وهناك مجموعة من األطباق الغنية 
التــي اعدت على ايــدي امهر الطهاة 
واختيرت بعناية من اطايب املأكوالت 
البحرية لتناســب كافة األذواق من 
ألذ املأكوالت املتنوعة والفريدة من 
البوفيه العامر بالكثير من األصناف 
التي تقدم بدءا من احلساء والعديد 
من الســلطات البحرية ـ السوشــي 
والساشــيمي وســلطة البحــر من 
الكركند واالفوكادو وصوال الى املزيج 
الفريد من املأكوالت البحرية الكويتية 
كمطبق الزبيدي واملربني واملأكوالت 
البحريــة العامليــة من ثمــار البحر 
والســاملون وسمك الهامور احملضر 
على الطريقة الهندية وركن الشوي 
البحري والسمكة احلرة، باالضافة الى 
أنواع عديدة من احللويات العربية 
والغربية لتضفي على التجربة مزيدا 

من الفخامة.

أشهى املأكوالت البحرية

أطباق متنوعة في «احلمراء»

«األهلي الكويتي» يشارك في معرض
الفرص الوظيفية في كلية العلوم اإلدارية

يشــارك البنك األهلي الكويتي في 
معرض الفرص الوظيفية املقام حاليا 
في كلية العلوم اإلدارية بجامعة الكويت 
برعاية، رئيس غرفة جتارة وصناعة 
الكويت علي الغامن، والذي يستمر حتى 

يوم اخلميس ١٣ فبراير ٢٠٢٠.
وتأتي مشاركة البنك األهلي الكويتي 

في املعرض الوظيفي بهدف دعم الشباب 
الكويتي حديثي التخرج الباحثني عن 
فرص وظيفية فــي القطاع املصرفي. 
ويوفــر هــذا املعــرض فرصــة رائعة 
لتواصل فريق إدارة املوارد البشرية لدى 
البنك مع الطلبة واإلداريني باجلامعة 
املشاركني في املعرض، وذلك الستعراض 

تفاصيــل العمل فــي القطاع املصرفي 
وميزاته، باإلضافة إلى إطالعهم على ما 
يوفره البنك من فرص تدريبية تساهم 
في صقل مهاراتهم وتزويدهم باملعرفة 
والعلــم من خــالل «أكادميية األهلي» 
وذلك متاشيا مع سياسة البنك بشأن 

دعم وإحالل العمالة الوطنية.

عميد العلوم اإلدارية د.مشاري الهاجري ومسؤولو عمادة الكلية مع موظفي البنك خالل املعرض

«اخلليج» يحتفل بشهر األعياد الوطنية
مع زوار سوق قوت في موسمه السابع

«النجاة» افتتحت البئر ٤١٤ من آبار «تخيل الثانية»
وأقامت مخيم إبصار لعالج ١٠٠٠ مريض عيون

ضمن سعيه املتواصل لدعم املجتمع 
احمللي في الكويت، شارك بنك اخلليج 
في سوق قوت في موسمه السابع، يوم 
السبت في حديقة األبراج في العديلية، 
حيث وزع البنك كتب تلوين لألطفال 
حتمل رسومات وطنية، وذلك احتفاال 

بقدوم شهر فبراير.
وخالل اليوم، استضاف جناح بنك 
اخلليج الــزوار اللتقاط صور فورية 
مع مجسمات لعدد من معالم الكويت 
الشــهيرة مثل أبــراج الكويت، وبرج 
التحرير، وبرج احلمراء، وغرفة التجارة 
والصناعة، ومبنى بنك اخلليج، وقدم 
البنك لضيوفــه العديد من الفعاليات 

الترفيهية. وانطلق السوق في ديسمبر 
املاضي في حديقة األبراج في العديلية، 
واستمر في االنعقاد في أول سبت من 
كل شــهر، وســيكون موعــده األخير 
هذا املوســم الشهر القادم في تاريخ ٧ 
مارس، بدعم مستمر من بنك اخلليج، 
وسيستقبل زواره من الساعة التاسعة 

صباحا وحتى اخلامسة مساء.
وقالت مســاعد املديــر لالتصاالت 
اخلارجيــة فــي بنــك اخلليــج، جلني 
القناعي: «انطلقت احتفاالت شهر فبراير 
في سوق قوت، وأســعدنا أن نشارك 
زوارنا األعزاء هذا االحتفال. في دعمنا 
لســوق قوت فرصة كبيرة للتواصل 

املباشر مع اجلمهور، وللمساهمة في 
دعــم أعــداد أكبر من الشــباب املبدع. 
نتطلع دائما ألن نكون وسط هذا الكم 
من الشركات احمللية واملواهب الشابة 
في املنطقــة، ونتطلع لاللتقاء باملزيد 

من الشباب املبدعني الشهر القادم».
وســوق قوت هو سوق للمزارعني 
احلرفيني تأسس عام ٢٠١٣ بهدف دعم 
املجتمــع احمللــي من خــالل املبادرات 
املوســمية ويتمحــور تركيــزه أيضا 
حــول البائعني الصغار واملتوســطني 
املتخصصــني في املنتجــات الزراعية 
واحلرف اليدوية واملنتجات الغذائية 

احمللية الصنع.

حترص جمعية النجاة اخليرية على 
اإلشراف املباشر لتنفيذ مشاريعها اخليرية 
وتوثيقها ونشــرها ألهــل اخلير، وذلك 
بالتعاون مع وزارتي الشؤون واخلارجية، 
وفي هذا السياق، أكد رئيس قطاع املوارد 
والعالقات العامة واإلعالم باجلمعية عمر 
الثويني أنه خالل زيارة وفد النجاة التي 
يقوم بها حاليا جلمهورية النيجر افتتح 
البئر رقم ٤١٤ من آبار حملة تخيل الثانية، 
والتي استفاد منها قرابة ٥٠٠ ألف مستفيد 
مبراحلها املختلفة في العديد من الدول 
الفقيرة في آسيا وأفريقيا. وبني الثويني 
أن النجــاة اخليرية خالل هــذه الزيارة 
قامت بتنفيذ مخيم إبصار لعالج مرضى 
العيون والذي استفاد منه أكثر من ١٠٠٠ 
شخص من حيث تقدمي العالج واألدوية 
والفحوصات الطبية والنظارات، إضافة 
الــى إجراء عمليات جراحية لقرابة ٤٠٠ 
شخص منهم الشيوخ والعجائز والنساء 
واألطفال املصابون باملياه البيضاء، حيث 
تستغرق العملية اجلراحية أقل من ٢٠ 
دقيقة، الفتا إلى أن عدد املستفيدين من 
حمالت إبصار تعدى الـ ٢٥ ألف مستفيد.

وتابــع الثوينــي: تتنــوع اخلدمات 
الطبيــة التــي يقدمهــا مخيــم إبصار، 
حيث شملت فحوصات شاملة للعيون 
وتوزيع نظارات طبية وأدوية وغيرها من 

في جناح البنك بحديقة أبراج العديلية

الثويني: أكثر من نصف مليون إنسان استفادوا من حمالت «تخيل» لتوفير املياه

فرحة األطفال في سوق قوت

إجراء العمليات اجلراحية للمرضى

جلني القناعي

شكرا أهل الكويت أصبحنا نشرب ماء نظيفامسن يبصر بشكل جيد بعد العمليةالثويني يحمل كأس ماء قبل وآخر بعد حفر آبار تخيل

«بيتك» شارك في معرض «مرزام» للديكور والتصميم
التمويــل  بيــت  شــارك 
فــي  (بيتــك)،  الكويتــي 
معرض «مرزام ٢٠٢٠»، أكبر 
وأشــمل معــرض متخصص 
بالديكور والتصميم الداخلي 
واحتياجات املنزل في الكويت، 
وذلك في أرض املعارض في 
مشــرف - الكويت. وجاءت 
مشاركة «بيتك» بهدف عرض 
خدماته ومنتجاته التمويلية 
للزوار واجلمهور، وتعريفهم 
بالعروض واخلصومات التي 
يقدمها للعمالء، وذلك ضمن 
إطــار حرص البنك على دعم 
املبادرات التي تسهم في تنمية 
مجاالت االبتكار واإلبداع في 
جميــع األنشــطة واملجاالت، 
والتأكيد على دعم وتشجيع 
املبادرات واملشاريع الشبابية 
الكويتيــة. وجمــع املعرض 
الديكــور  خبــراء  أفضــل 
واملصممني، بهدف توفير كل 
االحتياجات املتعلقة بتصميم 
املكاتــب  املنــازل،  وجتهيــز 
واملشاريع حتت سقف واحد.
وقالت مؤســس معرض 
«مرزام» للتصميم الداخلي، 
م.فرح احلميضي: ان املعرض 
ضم أكثر من ٢٠٠ مشــارك 
من جميع قطاعات التصميم 
الداخلــي مــن استشــاريني 
وحرفيني وموردين ومصممني 

املنزليــة، وذلك عبر تواجد 
فريق متخصص في جناح 
«بيتــك». وتتيــح احلملــة 
مميــزات متكاملة لتســهيل 
عمليــة التمويل، وهامشــا 
ربحا تنافســيا اذ ال تخصم 
األرباح مقدما، وال يشترط 
حتويــل الراتــب، كما توفر 
احلملة للعمالء استشارات 
وإرشــادات وغيرهــا مــن 

املميزات املختلفة.
ويلعب «بيتك» دورا بارزا 
في دعم سوق التجزئة على 

املســتوى احمللــي، اذ يقوم 
بدعم وتنشيط حركة التجارة 
مــن خــالل عالقتــه القوية 
مع املورديــن وكذلك تنوع 
التي  التمويليــة  األنشــطة 
يقدمها والتي تشمل متويل 
املركبات واملــواد واألعمال 
اإلنشائية، واألثاث، واألجهزة 
والقــوارب  اإللكترونيــة، 
واملعدات البحرية، باإلضافة 
إلى متويل التعليم والعالج 
وغيرها مبا يحقق تطلعات 

واحتياجات عمالئه.

استعرض حملة «متويلك أسهل» مع «بيتك»

الرد على استفسارات العمالء في جناح «بيتك» مبعرض مرزام 

ومقاولني. وتضمن العديد من 
الفعاليات والندوات النقاشية 
واحملاضرات، مشيرة إلى أن 
الصناعــة الكويتيــة تثبت 
بشــكل مســتمر أنها قادرة 
علــى املنافســة، األمر الذي 
يدعو للفخر وبذل املزيد من 
اجلهد والعطاء. وجرى خالل 
املعرض اســتعراض حملة 
«متويلك أســهل مع بيتك» 
التي تلبي احتياجات العمالء 
التمويلية املختلفة مبا فيها 
األثاث واألجهزة الكهربائية 

«بوبيان» يستضيف اختصاصي التغذية الرياضية 
والعالجية عبداهللا املطوع

اســتكماال الستراتيجية 
نشر املزيد من الوعي الصحي 
والتعــود على منــط يومي 
مثالــي يتضمــن مجموعة 
الرياضية  مــن املمارســات 
والصحية، نظم بنك بوبيان 
لعمالئه وعميالته من حساب 
One نــدوة حتــت عنــوان 
«أســلوب حيــاة جديد في 
٢٠٢٠» بالتعاون مع عبداهللا 
املطوع اختصاصي التغذية 

العالجية والرياضية.
وقال املدير أول في إدارة 
التســويق حمــد حاجي: ان 
تنظيم ندوة «أسلوب حياة 
جديــد فــي ٢٠٢٠» جاء من 
منطلــق دورنــا االجتماعي 
واهتمامنــا وتركيزنــا فــي 
بوبيــان على مبــدأ تنظيم 
الفعاليــات  مــن  العديــد 

يلعبه البنك في ذلك االجتاه.
العديد  الندوة  وتناولت 
مــن احملــاور التــي تركــز 

علــى التغييــرات الغذائية 
والرياضية بجانب التغييرات 
النفسية األمر الذي من شأنه 
مساعده العميل على كيفية 
اليومــي بطريقة  التعامــل 
صحية واحلصول على منط 

صحي غذائي ورياضي.
وقد القت فكــرة الندوة 
واملواضيع التي مت طرحها 
إعجاب واستحسان احلضور 
املشارك الذي أعرب عن شكره 
وتقديره لبنك بوبيان على 

تنظيم مثل هذه اللقاءات.
واختتم حاجي تصريحه 
قائــال: «نحــن فــي بوبيان 
نركز دائما على التنوع في 
املجاالت واألنشطة املختلفة 
التي تهم عمالءنا مما يجعلهم 
يشعرون دائما بأننا نحاول 
إسعادهم وجعلهم متميزين».

د.عبداهللا املطوع أثناء الندوة

التي  واألنشــطة املختلفــة 
تســتهدف مختلف شرائح 
املجتمع والدور املميز الذي 

املخيمات الطبية من األنشطة املهمة التي 
توليها النجــاة اخليرية اهتماما خاصا 
النعكاســها اإليجابي الكبير على الفرد 

وأسرته واملجتمع بشكل عام.
وبني الثويني أن الوفد سيقوم خالل 
الرحلــة بتفقــد وزيــارة قريــة النجاة 
اإلنسانية والتي تعد عالمة إنسانية بارزة 
تضاف لرصيد الكويت اإلنساني، حيث 
توفر القرية خدمات جليلة للمستفيدين 
من املســكن الكرمي واملستوصف الطبي 
واملسجد واملخبز واملياه النظيفة واحملالت 

الوقفية وغيرها من اخلدمات األخرى.

اخلدمات الى جانب االستشارات الطبية، 
مؤكدا اهتمــام النجاة اخليرية احلثيث 
مبلف عالج املرضى حيث نبذل قصارى 
اجلهــود في ســبيل تخفيــف معاناتهم 
ومواساتهم في هذه الظروف الصعبة، 
الفتا إلى أنه من رأى ليس كمن ســمع، 
فخــالل هذه املخيمات شــاهدت الفرحة 
العارمــة التي ال تصفها األقالم ملن رزق 
بفضل اهللا بعودة نعمة البصر، فهناك 
جتد التكبير والتهليل وصيحات الفرح 
والسعادة وعناق األهل واألحبة سعادة 
بعــودة نعمــة النظر لذويهــم، معتبرا 

محاضرًا لندوة أسلوب حياة جديد في ٢٠٢٠


