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Ooredoo الكويت داعم رئيسي ألصحاب الهمم
ضمن األعمال اإلنسانية 
اخليريــة والتطوعيــة التي 
 Ooredoo تتبناهــا شــركة
لالتصـــاالت، أول شركــــة 
اتصــاالت تقــدم اخلدمــات 
الرقمية املبتكرة في الكويت، 
ومبــــــادرات املسؤوليــــة 
االجتماعيــة التــي تطلقها، 
وقعت Ooredoo اتفاقية شراكة 
مع النادي الكويتي الرياضي 
للصم. ومت توقيع االتفاقية 
يوم أمس الثالثاء، ١٥ اجلاري، 
في برج Ooredoo بحضور كل 
من املديــر التنفيذي لقطاع 
مبيعات املستهلك واألعمال 
عيسى املوسى، ومدير أول، 
إدارة االتصــال املؤسســي 
مجبــل األيــوب، ومشــاري 
إدارة  العبداجلليــل، مديــر 
شريحة ذات القيمة العالية 
لدى Ooredoo الكويت، فيما 
حضــر ممثــال عــن النادي 
الكويتي الرياضي للصم كل 
من نائب رئيس مجلس اإلدارة 
خالد سيد أمني، وأمني السر 
العام أنــور منيف احلربي، 
ومدير النادي ومترجم لغة 
اإلشارة عبدالعزيز الكندري.
ومبوجــب االتفاقيــة، 
ســتعزز Ooredoo البنيــة 
التحتية للمبنى الرئيسي 
للنادي الكويتي الرياضي 
للصــم مــن خــالل توفير 
شــبكة إنترنــت وأفضــل 
حلــول االتصــاالت مــع 
الشــبكة  أجهــزة تقويــة 
لتغطية إنترنت أكثر سرعة 
وفاعلية وكفاءة لتشمل كل 

الصم للمساواة بينهم وبني 
نظرائهم األصحاء، وتوفير 
أدوات وسبل خاصة لتفعيل 
دورهم في املجتمع. وتأتي 
هــذه اخلطــوة اعترافا من 
بــدور أصحــاب   Ooredoo
الهمم الكبير في املشــاركة 
في حتقيق إجنازات ترفع 
اســم الكويــت، فضال عن 
قدرتهم االســتثنائية على 
التغلــب علــى التحديــات 
املختلفة. وستســاهم هذه 

اخلطوة في تأهيل أصحاب 
الهمــم مــن خــالل توفير 
فرص تعليمية أكثر كفاءة 
تعتمد على شبكة اإلنترنت 
والبحــث فــي اإلنترنت ما 
يؤدي إلى توسيع مداركهم، 
باإلضافة إلى تعزيز الوعي 
العام واملســاهمة بدمجهم 
في املجتمع، حيث سيتلقى 
 Ooredoo موظفــو شــركة
حصصــا مخصصة لتعلم 

لغة اإلشارة.

وّقعت اتفاقية شراكة مع النادي الكويتي الرياضي للصم من أجل تفعيل دورهم التنموي

خالد الدوســري ومشاري العبداجلليل وعبدالعزيز الكندري وعيسى املوسى وأنور احلربي وخالد سيد أمني ومجبل 
األيوب وعبداهللا اخلطاف ورائد اليوسفي

خالل توقيع االتفاقية

مكاتب النادي. كما منحت 
الشــركة موظفي وأعضاء 
النادي عروضــا حصرية 
علــى خدماتها ومنتجاتها 

وباقاتها.
 Ooredoo ولطاملــا بذلت
الكويــت جهودا ملموســة 
واضحة لدعم مختلف فئات 
املجتمع، إال أن هذه االتفاقية 
جاءت لتسلط الضوء على 
أصحاب الهمم (األشخاص 
ذوي اإلعاقــة) وبالتحديد 

KIB يرعى ويشارك في معرض GUST للفرص الوظيفية
متاشــيًا مــع جهــوده 
متكــني  إلــى  الراميــة 
الطموح  الكويتي  الشباب 
واستقطاب الطلبة حديثي 
التخرج، والــذي يأتي في 
طليعة أركان برنامجه الرائد 
للمســؤولية االجتماعية، 
الدولي  الكويت  أعلن بنك 
«KIB» عن رعايته املاسية 
ومشــاركته فــي معــرض 
الفرص الوظيفية السنوي 
الذي  الثالث والعشــرين، 
قبــل  مــن  تنظيمــه  مت 
جامعــة اخلليــج للعلوم 
 ،(GUST) والتكنولوجيــا
يومــي األحــد واالثنني ١٣ 
و١٤ اجلــاري، فــي احلرم 

اجلامعي.
وفــي إطــار مشــاركته 
معــرض  فــي  الفعليــة 
التوظيف، تواجد موظفو 
KIB في جناح البنك اخلاص 
الستقبال الطلبة اخلريجني، 

الكويتية والكفاءات احمللية 
للعمل في القطاع املصرفي، 
املهنية  املهــارات  وعرض 
الالزمــة لتحقيــق أفضل 
النتائــج في العمل، وذلك 
من أجل مساعدة اخلريجني 
واملشــرفني على دراســة 
العمــل املصرفي،  ســوق 
والتحضير اجليد إلجراء 
مقابالت مهنية ناجحة بعد 

تخرجهم.
وفي كلمة من مدير عام 
إدارة املوارد البشرية في 
KIB، فــراس الدارمي، عن 
رعاية ومشــاركة KIB في 
هذا املعرض، أكد فيها التزام 
البنك التام برعاية معارض 
الفرص الوظيفية املختلفة 
التي تقام في الكويت، ملا 
تتيحه من فرص للطالب 
للتعــرف علــى مجــاالت 
العمل املختلفة مباشــرة 
من قبل روادها، وما توفره 

من مجال واســع للشباب 
إليجــاد وظائــف وفرص 
عمل مناسبة، مشيرا أيضا 
إلى مساهمتها الفعالة في 
تسهيل عملية البحث عن 
طاقات جديدة من شــباب 
الكويت واســتقطابهم، ملا 
يقدمونه من أفكار حديثة 

ومبتكره.
الدارمــي  واختتــم 
مشــيدا بنجاح مشــاركة 
KIB فــي معــرض الفرص 
الوظيفية، وتعريف الشباب 
العمــل املصرفي  بطبيعة 
وأبــرز املهــارات املطلوبة 
للعمــل فيــه، مشــيرا إلى 
البريد اإللكتروني  عنوان 
 recruitment@kib.com.kw
اخلاص باســتقبال السير 
الطموح،  الذاتية للشباب 
وكل الراغبني في االنضمام 
إلى أسرة بنك KIB، تأكيدا 

لكفاءتهم ومتيزهم.

فراس الدارمي

حيث مت تعريفهم بطبيعة 
العمل في القطاع املصرفي، 
وعرض الفرص الوظيفية 
املتوافــرة، واإلجابة أيضا 

عن استفساراتهم.
كما قام البنك بتنظيم 
ورشة عمل وندوة خاصة 
ملناقشــة آخر املستجدات 
املتعلقة  التحديات  وأبرز 
املواهــب  باســتقطاب 

«ماجد الفطيم» تعتمد سياسة جديدة للرفق باحليوان
أعلنــت «ماجــد الفطيــم»، الشــركة 
الرائدة في مجــال تطوير وإدارة مراكز 
التسوق واملدن املتكاملة ومنشآت التجزئة 
والترفيــه في منطقة الشــرق األوســط 
وأفريقيا ووسط آسيا، اعتمادها سياسة 
تنظيميــة جديدة للرفــق باحليوان في 
قطاع التجزئة. ومبوجب هذه السياسة، 
ســتلتزم الشــركة ببيع البيض املنتج 
خارج األقفاص بنسبة ١٠٠٪ والذي يحمل 
العالمة التجارية اخلاصة بـ «كارفور» في 
جميع األسواق التي تتواجد فيها بحلول 
عام ٢٠٣٠، يتبعه توسيع نطاق تطبيق 
هذه السياسة، لتشمل جميع اخليارات 
املعروضة الــواردة من عالمات جتارية 

محلية، وذلك بحلول عام ٢٠٣٢.
وتعد هذه السياســة هي األولى من 
نوعهــا فــي املنطقة، وقــد مت تطويرها 
بالشــراكة مــع مؤسســة «ذا هيومــان 
ليج» املعنية بقضايــا الرفق باحليوان 

واستبدالها بأخرى أكثر استدامة تطبق 
نظام احلظائر العضوية املفتوحة.

وفي إطار عمل هذه السياسة الرامية 
إلى إحداث تغيير إيجابي على مستوى 
األسواق اإلقليمية وزيادة الوعي املجتمعي 
بقضايا صحة ورفاه احليوان، ستلتزم 
«ماجد الفطيم» بالعمل مع املوردين لزيادة 
املعروض لديها من البيض املنتج خارج 
األقفاص املغلقة والذي سيحمل ملصق 
العالمة التجارية اخلاصة بـ «كارفور».

وتعليقا على اعتمــاد وتطبيق هذه 
السياســة اجلديــدة، قال هانــي ويس، 
الرئيس التنفيذي لشركة «ماجد الفطيم 
للتجزئة»، ان في إطار التزامنا طويل األمد 
بتحقيق ريادتنا في جميع األسواق التي 
نعمل فيها، تفخر الشركة بتزويد العمالء 
مبنتجات تتوافق مع أعلى معايير اجلودة 
والســالمة، والتي يتم إنتاجها بوسائل 

مسؤولة اجتماعيا وبيئيا.

ستلتزم ببيع البيض املنتج خارج األقفاص فقط بحلول ٢٠٣٢

 
ومقرها اململكة املتحدة. ويرتقي سقف 
هذه السياسة فوق مستوى التشريعات 
املعمول بها في املنطقة لتحسني ظروف 

حيوانات املزارع.
وبحســب ما نصت عليه السياســة 
اجلديــدة لصحــة ورعايــة حيوانــات 
املزارع، ســتعمل «ماجــد الفطيم» على 
ترقية األنظمة الداخلية حلظائر الدواجن 

«الوزان» تستحوذ على «كوفي تولز» وتقدم منتجات عاملية

أعلنت شركة أوزان املتحدة القابضة 
عن اســتحواذها على «كوفي تولز»، 
ملــا متيزت به شــركة كوفي تولز في 
تقدمي باقة متكاملة من أحدث وأرقى 
احللول واالبتكارات واملنتجات حتت 
مظلة واحدة ومن خالل موقع إلكتروني 
شــامل ومتكامل، حيث بدأت شــركة 
كوفي تولز في ممارسة عملياتها في 

مارس ٢٠١٩.
وتشمل املنتجات التي تقدمها «كوفي 
تولــز» أرقى وأشــهر ماكينات صنع 

القهوة املنزلية املختلفة التي تلبي شتى 
احتياجــات وتطلعات محبي القهوة، 
إلى جانب أجود أنواع النب، هذا إضافة 
إلى مطاحن القهوة املبتكرة، واألكواب 
املتميزة ذات أشكال ومواصفات فريدة، 
كذلك أدوات الباريستا التي تستخدم 

في املقاهي العاملية، وأدوات الشاي.
تعليقا على االستحواذ على «كوفي 
تولــز»، قال محمد زيد الوزان، عضو 
مجلــس إدارة شــركة أوزان املتحدة 
القابضة: «ســعداء بانضمــام املوقع 

اإللكتروني الفريد من نوعه في الكويت 
«كوفي تولز» لســجل شــركة أوزان 
املتحــدة القابضة، وذلــك حرصا منا 
على التنوع في اخلدمات التي نقدمها، 
حيث نؤمن مبــا تقدمه التكنولوجيا 
في تبسيط وتسهيل عمليات الشراء 
والبيــع»، ونشــكر شــركة باالنــس 
لالستشــارات املالية علــى جهودهم 
املبذولة في تقدمي افضل احللول طوال 
فترة دراســة الصفقة إلمتــام عملية 

االستحواذ بنجاح.

محمد الوزان يتوسط عبداهللا اجلاراهللا وعبدالعزيز الدايل

«النجاة»: مشاريع متنوعة في رمضان
املــوارد  صــرح مدير 
واحلمالت بجمعية النجاة 
اخليرية عمر الشقراء بأن 
اجلمعية تستعد إلطالق 
مشاريع خيرية ودعوية 
متنوعــة داخــل الكويت 
وخارجها خالل رمضان، 
لتلبية رغبة املتبرعني في 
الصدقة وإخراج الزكاة في 

هذه األيام املباركة.
وذكر الشقراء أن أول 
هذه املشــاريع هو كفالة 
األيتــام والذي يهدف إلى 

كفالة ١٠٠٠ يتيم، ومشروع «أبشروا باخلير» لسداد إيجار 
األســر احملتاجة داخل الكويت، وهذا املشروع جتوز فيه 
الزكاة. وستطرح جلنة التعريف باإلسالم مشروعا مميزا 
لتوفير الدعم ألنشطتها الدعوية وتعليم املهتدين اجلدد، 
وهناك مشــاريع إلغاثة الدول العربية واإلسالمية ومنها 
«إغاثــة اليمــن». كما تطــرح «النجاة» مشــاريع تنموية 
لتحويل األسر احملتاجة إلى أسر منتجة، ومنها مشاريع 
قوارب الصيــد، ومكائن اخلياطة، والبقرة احللوب.  كما 
تواصل طرح مشاريع سقيا وحفر آبار ارتوازية في عدد من 
الدول، وكذلك املشاريع القرآنية التي تنظمها إدارة ورتل، 
واملشاريع الصحية مثل عمليات العيون في الدول الفقيرة.

عمر الشقراء

«بيت الزكاة» استقبل زكاة تعاونية 
الرقة بقيمة ١٦٩٧٦٦ دينارًا

اســتقبل بيت الزكاة في مقره الرئيسي بجنوب السرة 
وفدا من جمعية الرقة التعاونية ضم رئيس مجلس اإلدارة 
وليد فالح املطيري، ونائب املدير العام خالد فهد املطيري 
لتسليم مبلغ زكاة اجلمعية عن عامي ٢٠٢٠ و٢٠٢١ الذي بلغ 
١٦٩٧٦٦ دينارا من زكاة أموال اجلمعية، وكان في استقبالهم 
مديــر إدارة تنمية املــوارد نايف شــايع اجليماز. وأعرب 
رئيس مجلس اإلدارة وليد املطيري عن ســعادته بإيصال 
زكاة أمــوال اجلمعية إلى بيت الزكاة في تطبيق اجلمعية 

لفريضة الزكاة والتي لها بالغ األثر في تنمية املجتمع.

وليد املطيري يسلم نايف اجليماز شيك الزكاة بحضور خالد املطيري

«الكويت بني املاضي واحلاضر».. صور للتراث احمللي
اصطحب متحف الفن احلديث رواده يوم أمس في رحلة 
مصورة عبر الزمن تروي مشاهد من التراث احمللي والتطور 

املعماري في الكويت.
وكانــت جدران املتحف مبنزلة «شــاش عرض» ازدانت 
بلقطــات فوتوغرافية مميزة جمعهــا معرض (الكويت بني 
املاضي واحلاضر) الذي يستمر حتى نهاية األسبوع اجلاري.

ويشارك في املعرض ٢٢ مصورا أبرزوا بعدساتهم املبدعة 
أبرز جوانب معالم البالد، األمر الذي حاز اهتمام زوار املتحف 

مبختلف فئاتهم العمرية.

التقطتها عدسات ٢٢ مصوراً مبدعاً وازدانت بها جدران متحف الفن احلديث

لقطات من اللوحات الفنية

اعتماد أكادميي لتخصص القانون في الدراسات التجارية
مت كلية الدراسات التجارية بالهيئة  كرَّ
العامة للتعليم التطبيقي والتدريب قسم 
القانون مبناسبة حصوله على االعتماد 
األكادميي مــن أكادميية باريس، حضر 
التكــرمي كل مــن عميد كلية الدراســات 
التجارية د.أحمد احلنيان ومساعد العميد 
للشــؤون األكادمييــة بالكلية د.فيصل 
احلماد ومديــر إدارة اجلودة واالعتماد 
األكادميي بالهيئة د.سعاد الشبو ورئيس 
قســم القانون بالكليــة د.إقبال القالف 

وعضو هيئة التدريس بقســم القانون 
د.محمد الكندري. وخالل التكرمي، بارك 
عميد الكلية د.احلنيان لقســم القانون 
حلصوله على االعتماد األكادميي، مؤكدا 
على أن هذا اإلجناز املميز جاء بعد املتابعة 
احلثيثة من قبل مؤسسة باريس أكادميي 
والعمل الدؤوب من قبل رئيس القســم 
د.إقبال القالف وجلنة االعتماد األكادميي 
بالقسم، وعلى رأسهم د.محمد الكندري 
باإلضافة إلى حرص مدير إدارة اجلودة 

واالعتماد األكادميي د.سعاد الشبو على 
حتقيق هذا اإلجناز. وأضاف أن مساهمة 
جميع أعضاء اللجنة في تذليل الصعوبات 
وتسهيل اإلجراءات لقسم القانون جاءت 
لتحقيق احلصول على االعتماد األكادميي، 
مشيرا بالوقت نفسه إلى أن الكلية تسعى 
إلى احلصول على االعتماد األكادميي من 
خــالل خطة زمنيــة للحصول عليه في 
قسم احملاســبة واإلدارة وقسم التأمني 

والبنوك واحلاسب اآللي.


