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«التقدم العلمي» تعلن أسماء الفائزين بجائزة 
جابر األحمد للباحثني الشباب لعام ٢٠٢١

أعلنت مؤسســة الكويت للتقدم العلمي 
أسماء الفائزين بجائزة «جابر األحمد للباحثني 
الشــباب» لعام ٢٠٢١ التي متنحها املؤسسة 
للباحثــني الكويتيني الذيــن يحملون درجة 
الدكتوراه وتبلغ قيمتها عشرة آالف دينار.

وأعلــن املدير العــام للمؤسســة د.خالد 
الفاضل أســماء الفائزين بهذه اجلائزة التي 
حصــل عليها في مجــال العلــوم الطبيعية 
والرياضيــات د.عبداهللا العازمي من قســم 
الرياضيات في كلية العلوم بجامعة الكويت.

وفي مجال العلوم احليوية فاز أ.د.أحمد 
الالفــي من قســم الغذاء والتغذيــة في كلية 
العلوم احليوية بجامعة الكويت في حني حصل 
عليها في مجال العلوم االجتماعية واإلنسانية 
أ.د.مشاري املوسى من قسم اللغة العربية في 

كلية اآلداب بجامعة الكويت. وفي مجال العلوم 
اإلدارية واالقتصادية فاز باجلائزة أ.د.هشام 
إبراهيم املجمد من قســم احملاسبة في كلية 
الدراســات التجارية بالهيئة العامة للتعليم 
التطبيقي والتدريب. وأوضح د.الفاضل أنه قد 
مت حجب اجلائزة في مجال العلوم الهندسية 
ومجــال العلوم الطبية والطبية املســاعدة، 
معربــا عن متنياته للفائزين بتحقيق املزيد 
من النجــاح البحثي الــذي يعكس الصورة 
املشرفة للباحثني الكويتيني وعطائهم املتميز 
ودورهم في إثراء العلم في مختلف مجاالته.

وأطلق على جائزة «جابر األحمد» للباحثني 
الشــباب ســابقا جائزة «اإلنتــاج العلمي»، 
وأنشئت عام ١٩٨٨ حتقيقا ملبادرة سمو األمير 
الراحل الشيخ جابر األحمد، طيب اهللا ثراه.

د.خالد الفاضل

املطيري: زيادة ١٫٥ مليون دينار 
في وديعة جمعية العدان والقصور

تسلمها املدير اإلقليمي لبنك الكويت الدولي 
يعقوب أشــكناني، حيث أكــد املطيري أن 
املرحلة املقبلة ستشــهد تنوعا واسعا في 
األصناف والسلع لكسر االحتكار وتوفير 

ما يحتاج إليه املستهلكون.

محمد راتب

أعلــن رئيس مجلس 
العــدان  جمعيــة  إدارة 
التعاونيــة  والقصــور 
فيصــل املطيــري زيادة 
الوديعــة لـ ٢٠٢٠-٢٠٢٢ 
مبلغــا قــدره ١٫٥ مليون 
دينار، بنسبة عائد ٣٫٥٪ 
وهــي أعلــى وديعة منذ 
التأسيس عام ١٩٩٤ ليصل 
اإلجمالي إلى ٧٫٩٦٣٫٥٠٠ 
ماليني دينار، معلنا قرب 

افتتاح السوق املركزي رقم ٢ في القصور.
جاء ذلك على هامش املؤمتر الصحافي 
الــذي عقده لإلعــالن عن زيــادة الوديعة 
بحضور رئيس جلنة املشتريات عبداهللا 
السند وأمني الصندوق ماجد العازمي، والتي 

فيصل املطيري يسلم يعقوب أشكناني شيك الوديعة

«بوبيان» رعى املعرض الوظيفي جلامعة الكويت
في إطار دعمه املســتمر 
لشــباب الكويت، رعى بنك 
بوبيــان املعــرض الوظيفي 
الذي نظمته جامعة الكويت 
الستكشاف املواهب الوطنية 
وتوفير فرص عمل للكوادر 
الوطنية من الشباب الراغب 
بالعمل في القطاع املصرفي.
وقال املدير التنفيذي في 
مجموعة املوارد البشرية في 
البنك خالد الرحماني: يؤكد 
بنــك بوبيــان فــي مختلف 
مشــاركاته ورعاياتــه لهذه 
النوعية من الفعاليات أهمية 
الــدور الذي يقــوم به جتاه 
البشري وضرورة  العنصر 
دعمــه لتحقيــق طموحاته 
املميزة  الكوادر  واستقطاب 
والعمل على تطويرها ورفع 

مستوى خبراتها.
وأضــاف: تكتســب هذه 

وأوضح الرحماني أن هذه 
املبادرات الوظيفية تشــكل 
جــزءا من قيم بنــك بوبيان 
الدائــم مبوظفيه  واهتمامه 
املعينــني  وصقــل مهــارات 
حديثــا مــن خــالل برنامج 
تدريبــي مخصص ليكونوا 
مبنزلــة مصرفيني شــاملني 

التخصصــات  ملختــلــــف 
البنك  والتعريــف بخطــط 
ودوره واالهتمام الذي يوليه 
الوطنية،  البشرية  للموارد 
حيــث يعتبــر مــن البنوك 
املميزة في استقطاب الكوادر 
املميزة والعمل على تطويرها 

ورفع مستوى خبراتها.
العجيــل أن دور  وأكــد 
البنك ال يقتصــر فقط على 
مجــرد توظيــف او تعيــني 
الطاقــات الشــابة، بل ميتد 
إلى استقطاب املميزين منهم 
وصقل مهاراتهم وتدريبهم 
عبر برامج تدريبية احترافية 
مع كبريات شركات التدريب 
التدريبيــة  واالستشــارات 
األمر الذي يؤهلهم لالرتقاء 
مبســتوى بيئــة العمل في 
بوبيان والقطــاع املصرفي 

ككل.

الالزمة  يتمتعون بالقدرات 
ومؤهلــني لدعــم طموحات 
البنك في النمو االستراتيجي 
الذي يدعمه، حيث يأتي هذا 
البرنامج من منطلق إمياننا 
بتطوير ومتكني جيل جديد 

من القادة املستقبليني.
التوظيف في «بوبيان»

من جانبه، قال مســؤول 
اســتقطاب املواهــب بإدارة 
املوارد البشرية فواز العجيل 
إن مجموعة من موظفي إدارة 
املــوارد البشــرية في البنك 
املقابالت  تواجدوا وأجــروا 
وردوا علــى االستفســارات 
املطروحة من الطالب املهتمني 
بالعمل في القطاع املصرفي، 
كما قدموا شرحا مفصال عن 
بنك بوبيــان وعرضا حول 
عدد من الفــرص الوظيفية 

الرحماني: مستمرون في تعزيز استراتيجيتنا لدعم الكوادر الوطنية في مختلف املجاالت

فواز العجيلخالد الرحماني

الفعاليــات أهميتهــا نظــرا 
ملا تتمتع بــه من دور مؤثر 
العمالــة  وفعــال بتوجيــه 
الوطنيــة للعمــل بالقطــاع 
اخلاص واملساعدة على توفير 
فرص وظيفية للباحثني عن 
عمل تتوافق مع طموحاتهم 

ومؤهالتهم.

املهرجـان ضمـن األنشـطة الصيفيـة ويسـتمر حتـى ٣٠ اجلاري

«كرنڤال األڤنيوز ٢٠٢٢» يضفي أجواء الترفيه واملرح في العطلة

ضمن فعاليات «األڤنيوز» 
الترفيهية واملميزة لهذا العام، 
انطلــق كرنڤــال األڤنيــوز 
املاضــي  اخلميــس   ٢٠٢٢
والــذي سيســتمر حتى ٣٠ 
يوليو، ويتضمن مشــاركة 
١٣ من فناني الشوارع األكثر 
شــهرة مــن مختلــف دول 
العالــم كاليابــان، الواليات 
املتحــدة األميركيــة، كوريا 
اجلنوبيــة، اململكة املتحدة، 
تايوان، أستراليا، إسبانيا، 
سلوڤاكيا، إيطاليا واألرجنتني 
ليقدموا أكثر من استعراض 
استثنائي متحرك ومتجول 
حول األڤنيــوز مبا في ذلك 
البهلوانية، فنون  املهــارات 
الســيرك، لعب املوســيقى، 
الزجاجات الدوارة، مســرح 
الدمــى، العــروض اجلوالة 
الساحرة، اخلدع السحرية، 
العــروض  مــن  وغيرهــا 

الزوار مع عروض الكرنفال 
الذي يناســب جميــع أفراد 
األســرة، كما أكدت حرصها 
على أن يقضي جميع الزائرين 
أمتع األوقات خالل تواجدهم 

في األڤنيوز.

الترفيهيــة والفنية الرائعة 
لتعزيز أجواء السعادة املرح 
والترفيه بني زوار األڤنيوز.

وأوضحت إدارة األڤنيوز 
أن هذا الكرنفال يشكل جزءا 
من األنشطة الصيفية، خاصة 
بعد النجاح الالفت الذي حققه 
في األعوام الســابقة، حيث 
مت اختيار أفضــل الكفاءات 
واملواهــب العامليــة املبدعة 
التــي تألقــت فــي وجهــات 
عاملية شــهيرة لتشارك في 
«كرنڤــال األڤنيــوز ٢٠٢٢»، 
والذي يســلط الضوء على 
روائع الثقافات العاملية، حيث 
متتلك احتفاالت الشوارع إرثا 
تاريخيــا طويال يعــود إلى 
القدميــة، وتعتبر  الثقافات 
حتى اآلن من أهم األنشــطة 

االحتفالية حول العالم.
عــن  اإلدارة  وأعربــت 
سعادتها بالتفاعل املستمر من 

عروض ممتعة وألعاب بهلوانية من أجواء كرنڤال األڤنيوز ٢٠٢٢

ذت  «مناء» نفَّ
مشروع «طالب 

العلم اجلامعي» 

أعلنــت منــاء اخليريــة 
بجمعية اإلصالح االجتماعي، 
عن عدد املستفيدين في مشروع 
«رعاية طالب العلم» للمرحلة 
اجلامعية، والتي أطلقتها بناء 
على اتفاقية التعاون مع األمانة 
العامة لألوقــاف املتمثلة في 
إدارة املشاريع الوقفية لدعم 
الطلبــة والدارســني داخــل 
الكويــت وخارجهــا للفصل 
الدراســي الثانــي مــن العام 
اجلامعــي (٢٠٢١ - ٢٠٢٢)، 

وهم ٢٥٢ طالبا وطالبة.
وقال مدير إدارة العالقات 
العامة في مناء اخليرية وليد 
الكندري، إن مشــروع رعاية 
طالــب العلم يهــدف لتوفير 
الرعاية املناسبة جلميع الطلبة 
الكويتيني واملقيمني في الكويت 
احملتاجني للدعم والدارســني 
فــي املرحلة اجلامعية، وذلك 
بتمكني الطلبة وأســرهم من 
تغطيــة نفقــات التعليــم أو 
جزء منها، ومحاولة احتضان 
املتميزيــن منهم عبر توجيه 
تلك املســاعدات للمجتهدين 
في حتصيلهم العلمي كشرط 
املشــروع  مــن  لالســتفادة 

التعليمي.

وليد الكندري


