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«KIB» يرعى معرض الفرص الوظيفية وأسبوع 
الطلبة املستجدين في كلية العلوم اإلدارية

أعلن بنك الكويت الدولي 
(KIB) عــن رعايته ملعرض 
الفرص الوظيفية وأســبوع 
الطلبــة املســتجدين للعام 
٢٠٢٠، والذي تنظمه رابطة 
طلبة كليــة العلوم اإلدارية 
فــي جامعة الكويــت بحرم 
الشدادية خالل الفترة من ٩ 
إلى ١٣ اجلاري، وذلك بحضور 
عدد كبير مــن أعضاء هيئة 
التدريس وخريجي مختلف 
الكليــات وطلبــة الثانويــة 
العامــة إلى جانب شــركات 
ومؤسسات القطاع اخلاص.

وتعتبر هذه الفعالية أكبر 
معرض وظيفي في الكويت 
من حيث عدد اجلهات والطلبة 
املشاركني فيها، حيث يخدم 
املعرض خريجي كلية العلوم 
اإلدارية وشريحة كبيرة من 
خريجي الكليات األخرى في 
جامعــة الكويــت، وذلك من 
خالل منحهم فرصة االلتقاء 

املســتمر على املشــاركة في 
معارض الفــرص الوظيفية 
التــي تتماشــى أهدافها مع 
جهودنا الراميــة إلى متكني 
الشــباب الكويتــي الطموح 
واســتقطاب الطلبة حديثي 
التخــرج، وذلــك مــن خالل 
توفير فرص العمل املناسبة 
لهم والبرامج التدريبية التي 
تساعدهم في تعزيز إمكاناتهم 
املهنيــة ومهاراتهم التقنية، 
إلــى جانب حتديــد أهدافهم 

املستقبلية».
الدارمــي جميــع  ودعــا 
خريجــي جامعــة الكويــت 
والطلبــة املتوقــع تخرجهم 
الطلبــة  إلــى  باإلضافــة 
املســتجدين لزيــارة جناح 
KIB داخــل املعــرض، حيث 
سيتواجد فيه مجموعة من 
موظفي إدارة املوارد البشرية 
فــي البنــك، وذلــك بهــدف 
استقبالهم وتعريفهم بالفرص 

الوظيفية التي يقدمها البنك 
للمواهب الوطنية الشابة، إلى 
جانب تعريفهم بطبيعة العمل 
املصرفــي وتوجيهــم نحو 
كيفية االنضمــام إلى فريق 
عمــل البنك، هــذا باإلضافة 
إلــى تقــدمي أهــم النصائح 
حول اختيار مهنة املستقبل 

املناسبة لكل خريج.
هــذا، ويشــارك KIB في 
العديد من معارض الفرص 
الوظيفيــة على مــدار العام 
حتت مظلــة برنامجه الرائد 
للمســؤولية االجتماعيــة، 
بهدف دعم ومتكني الشــباب 
من خالل رعايتهم واالستثمار 
في الطاقات احمللية الشابة، 
حيــث يلتــزم KIB بفتــح 
أبوابه أمام الكوادر الوطنية 
وتوظيفهم وتنمية قدراتهم، 
وذلك باعتبارهم األساس الذي 
نستند عليه في بناء مستقبل 

أفضل للكويت.

يقام في جامعة الكويت ـ الشدادية من ٩ إلى ١٣ اجلاري

فراس الدارمي

مع الشركات التي توفر لهم 
فــرص عمــل مناســبة ممــا 
يساعدهم على بدء مشوارهم 
املهني في بيئة مثالية تلبي 

طموحهم.
املناســبة، صرح  وبهذه 
نائب مدير عام إدارة املوارد 
البشــرية في البنــك فراس 
الدارمي، قائال «جاءت رعايتنا 
لهذه الفعالية في إطار حرصنا 

«بنك برقان» ينّظم حملة تنظيف الشاطئ

بهدف نشــر الوعي البيئي وحتقيق 
االستدامة الشاملة، نظم بنك برقان حملة 
لتنظيف الشــواطئ حتت شــعار «أنت 
دافعنا لالستدامة»، شملت شاطئ السالم 
في الشويخ بالتعاون مع فريق «موطني» 
التطوعــي، وضمن شــراكته مع مبادرة 
en.v ومبشاركة فريق األيادي اخلضراء 
البيئــي وأيضا فريق الغوص الكويتي. 
كما شــارك في هذه الفعالية كبار مدراء 
بنك برقان، املوظفني واألطفال إلى جانب 
العديد مــن املتطوعني اآلخرين في هذه 
احلملة البيئية الهادفة وذلك بهدف احلفاظ 
على البيئة البحرية وإعادة إحيائها من 
جديــد. ويأتي تنظيم بنــك برقان لهذه 
احلملة انطالقا من شراكاته طويلة األمد 
لتمكــني املجتمعات مــن تنفيذ خطوات 
إيجابية تهدف حلماية املوارد الطبيعية 
في الكويت. ويســعى البنك دائما لدعم 
احلمالت الهادفة إلى نشر الوعي البيئي 
مبا يضمن احلفاظ على التراث الثقافي 
لألجيال القادمة. وساهمت هذه الفعالية 

أيضا في زيادة الوعي باملخاطر الصحية 
للملوثات والنفايات البالستيكية واملواد 

اخلطرة إذا مت إهمالها.
وقالت مدير العالقات اخلارجية في 
بنك برقان حصة النجادة: «تندرج هذه 
املبادرة في إطار التركيز االســتراتيجي 
للبنك على االستدامة لعام ٢٠٢٠ وحتت 
برنامج املسؤولية االجتماعية املستمر 
جتــاه البيئة فنحن نحرص على نشــر 
الوعــي بني أفــراد املجتمــع لتبقى بيئة 
مستدامة للجميع. كما أنه واجب وطني 
جتــاه بلدنا الكويــت، فمن خــالل هذه 
الفعاليــة نود أن نوجه رســالة جلميع 
زوار الشواطئ للحفاظ عليها من التلوث 
الذي يحدث جراء ترك املخلفات. وحرصنا 
على مشاركة املوظفني وأبنائهم لغرس 
قيم حماية البيئة في قلوب أطفالنا. كما 
سيستمر بنك برقان في دعم العديد من 
املبادرات واألنشطة التي تهتم باجلانب 
البيئي». وحظيت حملة تنظيف الشواطئ 
بدعم مبادرة en.v، وهي منظمة متخصصة 

بتعزيز التنمية االجتماعية واملشــاركة 
 en.v املدنية، كما شــارك بنك برقان مع
في عدد من البرامج االجتماعية من خالل 
ورش عمــل وحوارات مفتوحة ملواجهة 

التحديات امللحة.
كذلك شارك موظفو بنك برقان أيضا 
في ورشــة عمــل توعوية ســبقت يوم 
تنظيف الشاطئ، حول «السلوك املستدام 
وتأثيره على البيئة» بإشراف، مؤسس 
فريق «موطني» التطوعي لطيفة الوزان 
للحفاظ علــى البيئة في الكويت، حيث 
تلقى املتطوعون العديد من التعليمات 
املفيدة. وجتدر اإلشــارة إلــى أن فريق 
موطنــي التطوعي يركز على األنشــطة 
املجتمعية التي تستهدف البيئة. وايضا 
شــارك فريق االيادي اخلضــراء البيئي 
في حملة تنظيف الشــاطئ مــع البنك، 
حتت قيادة الرئيــس التنفيذي للفريق 
د.سامية الســعيدان، وهي منظمة غير 
ربحية تهدف خلدمة وحتســني املجتمع 

وجعل الكويت خضراء.

مبادرة بيئية حتت شعار «أنت دافعنا لالستدامة»

املشاركون في حملة تنظيف الشاطئ في لقطة تذكارية

«حقق أحالمك» في «الكوت» مع سحوباته اخلاصة 
و١٤ سيارة بانتظار املتسوقني حتى نهاية فبراير

يستمر «الكوت»، أكبر واجهة بحرية 
للتســوق والترفيه في الكويت، بتقدمي 
عرضه الشتوي املميز لهذا العام «حقق 
أحالمــك»، حيــث ســيحظى العديد من 
املتســوقني بقيمة ١٠ دنانير في احملالت 
املشــاركة فــي «الكوت مول» و«ســوق 
الكوت» أحــد جتارب «الكوت» الســتة 
علــى قســيمة تهيئهم لدخول الســحب 
األسبوعي والسحب النهائي أيضا ووضع 
هــذه القســائم في صناديــق مخصصة 
للســحب موزعة فــي كل أرجاء «الكوت 

مول» و«سوق الكوت».
وتتضمن اجلوائز األسبوعية ١١ سيارة 
«نيسان ألتيما» و«نيسان ماكسيما» من 
موديالت الســيدان، فضال عن اجلوائز 
الكبرى، ٣ سيارات جيب «نيسان باترول 
٢٠٢٠» الشــهير. وأجريت الســحوبات 
لشــهر يناير من عــام ٢٠٢٠ لـ «الكوت» 
ومت اإلعالن عــن الرابحني على منصات 

التواصــل االجتماعي ومــن خالل البث 
املباشر عبر إذاعة «نبض الكويت» على 
التردد ٨٨٫٨FM. حيث فاز كل من: أحمد 
امني احلسن، محمد عبدالرحمن الصفي، 
فهد اخلزام، جاجيال ناجراجونا، ومحمد 
فرج عبدالعال. وقد اســتقطب «الكوت» 
الشــهر املاضي من خــالل عرض «حقق 
أحالمك» وأنشطته الترفيهية العديد من 
الزوار خاصة في عطلة نهاية األسبوع، 
وقــد اســتمتعوا باألجــواء احلماســية 
للسحوبات التي جترى كل خميس الساعة 
٧:٣٠ مســاء، وتبث على الهواء مباشرة 
عبر إذاعة «نبض الكويت» على التردد 
٨٨٫٨FM. كما وســيتيح عــرض «حقق 
أحالمك» للجمهور فرصة الفوز بقسائم 
تسوق بقيمة ٢٠٠٠ دينار عند مشاركتهم 
فــي لعبة تفاعلية مباشــرة على شــكل 
مســابقة تديرها إذاعة «نبض الكويت» 
يومي اخلميس واجلمعة بني الســاعة ٦ 

ولغاية ٨ مساء. وستستمر هذه العروض 
واألنشطة التي بدأت منذ ديسمبر ٢٠١٩ 
حتى نهاية الشهر اجلاري، حيث سيكون 
الســحب األخير بتاريخ ٢٦ اجلاري. أما 
في «ســوق الكوت» فسيتســنى للزوار 
العودة إلى الزمن اجلميل حيث سيكونون 
على موعد مع أروع عروض املوســيقى 
احلية للعديد من الفرق املوسيقية التي 
سيستضيفها «سوق الكوت» مثل «بالل 
الشامي وأنور الشامي» و«فرقة النجوم 
الكويتيــة» و«تخت شــرقي» خالل أيام 
اجلمعة من كل أســبوع حتى الساعة ١٠ 
مســاء. أما للزوار الصغار فقد خصص 
«ســوق الكوت» فــي امليزانــني منطقة 
خاصة لألطفال متاحة لهم خالل عرض 
الشتاء «حقق أحالمك» أيام اجلمعة من 
كل أسبوع، ليقدم لهم فعاليات ترفيهية 
وأنشــطة فنية وحرفيــة مميزة لقضاء 
أوقات مليئة باملرح واملتعة الالمتناهية.

السحب النهائي سيكون على سيارات نيسان باترول ٢٠٢٠

السحب األسبوعي فرقة الفنون الشعبية وأداء مميز

«زين» احتفلت باألعياد الوطنية في سوق قوت
أعلنــت «زيــن» املــزود 
الرقمية  الرائــد للخدمــات 
فــي الكويت عــن احتفالها 
باألعيــاد الوطنية للكويت 
 Qout قــوت  ســوق  فــي 
األبــراج  Market بحديقــة 
في منطقة العديلية، وذلك 
ضمن شــراكتها املجتمعية 
للموسم السابع من املنصة 
التي تهدف إلى جمع الطاقات 
واملواهب احمللية في مجاالت 
الزراعة العضوية والتغذية 

واملشغوالت اليدوية.
وذكرت الشركة في بيان 
صحافي أن استمرار شراكتها 
مع سوق قوت تأتي في إطار 
استراتيجيتها للمسؤولية 
االجتماعية واالستدامة جتاه 
الطاقات واملواهب  تشجيع 
احمللية للمساهمة في تقدمي 
جيل من الشــباب الكويتي 
القــادر على املشــاركة في 
تنميــة االقتصــاد الوطني 

بكفاءة.
أنهــا  وبينــت «زيــن» 
تواجدت وكعادتها السنوية 
في سوق قوت عبر جناحها 
اخلاص، والذي احتفلت فيه 
باألعيــاد الوطنية مع رواد 
السوق من خالل مجموعة من 
الفقرات التراثية والوطنية 
األجــواء  عكســت  التــي 
االحتفاليــة اجلميلــة التي 
الكويتي  الشــعب  يعيشها 
في فبراير من كل عام، كما 
قامت الشــركة باستعراض 
آخر العــروض الترويجية 
واحلصرية لزوار سوق قوت 
الشيقة  وتنظيم املسابقات 
وتقدمي اجلوائز القيمة على 

الفائزين.
وأضافــت الشــركة ان 
ســوق قوت يهدف بشــكل 
رئيســي إلى نشر التوعية 
حول منــط احلياة الصحي 
املنتجــات  واســتهالك 
العضويــة والصحيــة من 

قوت مبوسمه السابع تعتبر 
إضافــة كبيــرة لسلســلة 
التي  البرامــج واملبــادرات 
تدعمها وتشــجعها بشــكل 
متواصــل لتحفــز الطاقات 
احمللية على دفع منتجاتهم 
الوطنية مبــا يعود بالنفع 
على اقتصاد الدولة، خاصة 
ان ســوق قوت يســتقطب 
أعدادا غفيرة من اجلماهير 
الشــغوفة بالتعــرف على 
املنتجات التي مت تصنيعها 
الشــباب  بــإدارة  محليــا 
الكويتي، والتي وصلت إلى 
مــا يقارب ١٨ ألــف زائر في 

املواسم السابقة.
ومتثل مبادرة سوق قوت 
فرصــة حقيقية للشــباب 
الســتعراض  الكويتــي 
منتجاتهم احمللية والتعرف 
علــى آخرين يشــاطرونهم 
الشغف ذاته، حيث ال يرتكز 
املعــرض على اســتعراض 
املنتجات فحسب، بل يشكل 
جتمعا رائعا لتبادل وطرح 
األفكار، ويقدم نقطة جذب 
للجمهور من جميع األعمار 
للتعــرف علــى املنتجــات 
الغذائية احمللية وإبداء آرائهم 

ملصنعيها وجها لوجه.

ضمن شراكتها املجتمعية للموسم السابع من املبادرة بحديقة األبراج

وليد اخلشتي يتوسط فريق «زين» في جناح الشركة بسوق قوت

جانب من احتفاالت زين باألعياد الوطنية في سوق قوت

خالل تقدمي فرصة ألصحاب 
املشاريع احلرفية والزراعية 
واملشغوالت اليدوية لعرض 
منتجاتهم املصنعة محليا في 
مكان واحد، باإلضافة لكونه 
جتمعا فريدا من نوعه لتبادل 
وطــرح األفكار بــني محبي 
ومصنعــي املــواد الغذائية 
احمللية، ممــا يجعله املكان 
األمثل ألصحاب الشــركات 
واملتوســطة  الصغيــرة 
منتجاتهــم  الســتعرض 

وخدماتهم.
بــأن  وأفــادت «زيــن» 
شراكتها املجتمعية لسوق 

ثمار حملة «تبرع بلعبة.. انشر الفرح»
في «بوليڤارد» أسعدت األطفال

عيادة د.عبدالعزيز الرشيد 
«ريفورم» ومصبغة «وش 
ووش» التي تكفلت بعملية 
تنظيف االلعاب املستعملة 
و«ريليش ترين» الذي أسعد 
األطفال املشاركني واملتبرعني 
بقســائم مجانيــة لركــوب 

القطار.
وقــام فريــق االتصــال 
والتسويق بالشركة التجارية 
العقارية بالتعاون مع فريق 
لوياك وفريق إجناز بتوزيع 
االلعاب وسط فرحة عارمة 
علــى األطفــال مــن األســر 
املتعففة فــي منطقة جليب 

الشيوخ.
وقــد القت هــذه احلملة 
ردود أفعــال إيجايبــة مــن 
شعب بلد اخلير، بحيث فاقت 

من منطلق مســؤوليتها 
االجتماعيــة وحتت شــعار 
«نحن نهتم»، أطلقت الشركة 
التجارية العقارية بالتعاون 
مع شــركة الساملية جروب 
لتنمية املشاريع في سبتمبر 
املاضي حملة «تبرع بلعبة...
انشــر الفرح» جلمع ألعاب 
االطفال والتبرع بها لصالح 
االطفــال مــن ذوي االســر 
املتعففــة داخــل الكويــت، 
بحيــث مت وضــع صندوق 
ضخم في مجمــع بوليفارد 
لضم التبرعات الكرمية على 

مدار شهر متواصل.
وهدفت احلملة إلى إسعاد 
املتعففــني وإدخال  األطفال 
البهجــة إلــى قلوبهــم، كما 
حرصت على حث األهل على 

التوقعات  التبرعات جميع 
ووصلت ألكثر من ٥٠٠٠ لعبة 
منها اجلديد ومنها املستعمل. 
وقد القت هذه الفكرة إعجابا 
 The كبيــرا مــن حضانــة
التــي   English Playgroup
طلبــت التعاون مــع فريق 
االتصــال والتســويق مــن 
العقارية  التجارية  الشركة 
لتطبيق الفكرة داخل أفرع 
احلضانة. وبالفعل مت عمل 
زيارة لعدة أفرع لشرح فكرة 
احلملة لألطفال وحثهم على 

العطاء في سن مبكرة.
الشــركة  كمــا شــكرت 
التجارية العقارية جميع من 
ساهم في جناح هذه احلملة 
ورســم البسمة على وجوه 

االطفال احملتاجني.

هدية ألحد األطفال املتطوعون يوزعون األلعاب على األطفال

تعليــم أبنائهم على اإليثار 
والكرم ومشاركة النعم التي 
أنعم اهللا عليهم بها مع من 

هم أقل حظا منهم.
وقد شارك في هذه احلملة 
النبيلة كل من ماكدونالدز، 

طفلة مع لعبتها

«صفاة هوم» تطلق أقوى العروض خالل فبراير
أعلنت صفاة هوم الرائدة 
في منتجات البناء وجتديد 
املنازل بــدء حملة تنزيالت 
بنسبة خصم تصل إلى ٧٠٪ 
على أكثــر من ٥٠٠٠ منتج. 
وستجري هذه التنزيالت في 
جميــع معارض صفاة هوم 
خالل الفتــرة من ١٢ فبراير 

حتى ٢٢ مارس.
وتشــمل هذه التنزيالت 
مختلف منتجات صفاة هوم 
وبأســعار مغريــة وتتالءم 
مع جميع امليزانيات، حيث 
تقدم صفاة هــوم لعمالئها 
فرصــة اقتناء ما يحلو لهم 
مــن أكبــر تشــكيلة ممكنة 
مــن منتجات تأثيث املنزل. 
وتكمن أهمية هذه التنزيالت 
في مفهوم املعرض املتكامل ملا 
يتضمنه من مختلف املاركات 
والعالمــات التجاريــة ذات 

اإلكسسوارات األنيقة عالوة 
على تشــكيلة الســيراميك 
والصحــي للعمــالء الذيــن 
يتطلعــون لتأثيث منازلهم 
مبنتجات جميلة وأســعار 

مميزة خللق منظر جديد.
وتهدف حملتنا الترويجية 
الى تقدمي كل ما يتوق إليه 
زبائننــا ملنازلهــم، فجميع 

مفروشاتنا وإكسسواراتنا 
صممت خصيصا لتناســب 
ما يفضله الســوق احمللي، 
مع اخلدمات املرافقة، وذلك 
لتقــدمي قيمــة مضافة على 
جتربة التسوق لدى عمالئنا. 
فاملجموعة الشاملة من األثاث 
التي تقدمها صفاة هوم جتعل 
صالة عرضنا محطة واحدة 
للتســوق من أجــل منزلك 

العصري.
ويسري هذا العرض في 
جميــع معارض صفاة هوم 
الكائنة في الري والشويخ 
والفحيحيل واجلهراء مجمع 
املخيال إضافة إلى معرض 
الفحيحيل اجلديد بشــارع 
الدبوس. وتسعى صفاة هوم 
للحفــاظ على رضا عمالئها 
والتســوق املريح واجلودة 

العالية.

مع حملة تنزيالت تصل إلى ٧٠٪ في جميع معارضها

املتانة وبأسعار في متناول 
اجلميع.

وميكن للزبائن االستفادة 
من اخلصومات التي تصل 
الى ٧٠٪ علــى جميع غرف 
املعيشــة املريحــة وغــرف 
الطعــام والنــوم وغــرف 
األطفال واجللسات اخلارجية 
العصريــة، وغيرهــا مــن 


