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موظفو «زين» يسهمون في التبرع بالدم

نظمت «زين» املزود الرائد للخدمات 
الرقمية في الكويت حملة التبرع بالدم 
ملوظفيها، وذلك اســتمرارا لشراكتها 
االســتراتيجية مع بنك الدم املركزي 
الذي استضافته مبقرها الرئيسي في 

الشويخ.
وتنظــم «زيــن» هــذه احلملــة 
املجتمعية بشــكل دوري حتت مظلة 
استراتيجيتها للمسؤولية االجتماعية 
واالستدامة جتاه دعم املنظومة الصحية 
من خالل الشراكة االستراتيجية مع 
املؤسسات الصحية األكبر في الدولة 
ومنها بنك الــدم املركزي، إلى جانب 
حرصها على رفع حالة الوعي الصحي 
لدى موظفيها بأهميــة التبرع بالدم 
إلنقاذ حياة اآلخرين ممن هم في أمس 

احلاجة لنقل الدم.
والقــت احلملــة كعادتهــا إقبــاال 
إيجابيا كبيرا مــن قبل موظفي زين 
الذين توافدوا للمساهمة بالتبرع بالدم 

علــى مدار يوم عمــل كامل وبتواجد 
الفريــق الطبــي اخلاص ببنــك الدم 
املركزي، والــذي كان مجهزا بجميع 
املعدات الالزمة إلجناح هذه املبادرة 
وفــق أعلى املعايير الطبية، حيث مت 
جتميع مخزون من الدم مبختلف فئاته 
ليتم نقله إلى مقر بنك الدم املركزي 
واســتخدامه فــي احلــاالت الطارئة 

والعاجلة.
وتفخر «زين» باإلقبال الكبير الذي 
تشهده هذه احلملة من قبل موظفيها 
كل عام، حيث تعتبرها الشركة جزءا 
من سلسلة األنشــطة السنوية التي 
تنظمها لتحفيز موظفيها على العطاء 
وتشــجيعهم لإلقبال على األنشــطة 
التطوعية التي تخدم املجتمع، سواء 
الصحية أو االجتماعية أو اإلنسانية 
منها، لتعكس من خالل عطاءاتهم قيم 

شعارها «عالم جميل».
وتؤكد «زين» على جناح الشراكات 

االستراتيجية التي تعقدها مع مختلف 
اجلهات املعنية بالقطاع الصحي في 
الدولة، ومنهــا بنك الكويت املركزي 
للــدم ووزارة الصحــة، حيــث لــن 
تدخر الشــركة جهدا للمســاهمة في 
نشــر الثقافة الصحية فــي املجتمع 
بأحدث الوســائل والطرق إلى جانب 
إشراك موظفيها في مثل هذه احلمالت 

التطوعية.
وبصفتها املــزود الرائد للخدمات 
الرقميــة فــي الكويــت، فــإن «زين» 
مستمرة في تعزيز جهودها التي تصب 
فــي خدمة املجتمع وأفراده من خالل 
تنظيم ودعم املبادرات اإلنسانية القيمة 
مثل حمالت التبرع بالدم لتشجيع أفراد 
املجتمع على االرتقاء بأسلوب حياتهم 
عن طريق دعم الفعاليات والنشاطات 
الرياضية الصحية التي تندرج حتت 
واجبها االجتماعي كشريك رئيسي في 

تنمية املجتمع.

في مقر الشركة الرئيسي بالتعاون مع بنك الدم املركزي

مسؤولو «زين» وبنك الدم خالل الفعالية

صندوق التنمية يدعم موارد البحث العلمي لـ«األبحاث»
وّقع الصندوق الكويتي 
للتنميــة ومعهــد الكويــت 
لألبحــاث العلميــة في مقر 
الصندوق مذكرة تفاهم تهدف 
للتعاون في مجاالت تقدمي 
الفنيــة واخلدمات  املعونة 
االستشــارية والدراســات 
البحثية للدول النامية التي 
تطلب مساهمات ومنح من 
الصندوق لتنفيذ مشاريعها 
اإلمنائية. ووقع املذكرة نيابة 
عن معهــد األبحاث العلمية 
القائــم باألعمــال د.مانــع 
السديراوي، وعن الصندوق 
الكويتي للتنمية نائب املدير 

العام وليد البحر.
أن  وذكر د.الســديراوي 
هذه االتفاقية تهدف الى خلق 
شــراكة في مجاالت البحث 
العلمي بصفة عامة واملجاالت 
التطبيقيــة بصفــة خاصة 
وتشــجيع الفــرق البحثية 
املشــتركة وتبادل اخلبرات 
والتجارب واألنظمة البحثية.
ومن جهتــه، قال البحر: 
التعــاون يشــمل  ان هــذا 
مجــاالت مشــاريع وأبحاث 

في حتقيق أهــداف التنمية 
املستدامة العاملية.

الصنــدوق  ويســعى 
الكويتي إلــى إيجاد فرص 
للتعاون مع شــريك وطني 
يســاهم معــه فــي حتقيق 
أهداف التنمية املســتدامة، 
السيما األهداف التي تسعى 
إلــى القضــاء علــى الفقــر 
األمــن  واجلــوع وتوفيــر 
الغذائي والتغذية احملسنة 

وتعزيز الزراعة املستدامة، 
باإلضافــة إلى ضمان متتع 
اجلميع بأمناط عيش صحية 
واحلصــول علــى التعليم 
اجليد، وضمان توافر املياه 
وخدمــات الصرف الصحي 
للجميــع واحلصــول على 
الطاقــة بتكلفــة  خدمــات 
الــدول  لــدى  ميســورة 
النامية املستفيدة من منح 

الصندوق.

لقطة تذكارية على هامش توقيع االتفاقية

ودراســات جدوى وبرامج 
وسياسات تتعلق في مجال 
التنمية والتدريب باستخدام 
العلميــة  الســبل  أفضــل 
والتكنولوجيــة واملعرفية 

واالبتكارية.
وأضاف البحــر أن مثل 
هذا التعــاون يهدف لتبادل 
اخلبرات والتجارب واألنظمة 
البحثيــة ودعــم العالقــات 
العلمية والبحثية للمساهمة 

وصلت مجموعة نسبريسو ملوسم 
صيــف ٢٠٢٢ بتشــكيلة اســتوائية 
مســتوحاة من البرازيــل وبإلهام من 
عارضة االزياء البرازيلية اليســاندرا 
أمبروســيو مســتوحاة مــن النكهات 
االستوائية الشهية وتكرميا للمشروب 
البرازيلي الوطنــي، يتصدر الليمون 
والنعنــاع خيــارات ابداع الباريســتا 
لنحصل على وصفات جديدة منعشة 
للقهوة املنكهة مثل باريستا كريشنز 
ليمينيا اوفر آيس (مثلجة) واكزوتك 
ليمنيا اوفر آيس (مثلجة)، كما تتزين 
احدث تصاميم نسبريســو للتشكيلة 
الصيفية بلون ضوء الشمس األصفر 
وأوراق األشــجار االســتوائية لتكرم 
املناظــر الطبيعية اخلالبــة للبرازيل 
ولتكون على استعداد لتوحيد عشاق 
القهوة حول العالم في اجواء من احلبور 

والطاقة االيجابية هذا املوسم.
الســرور  باالضافــة الى جتســيد 
والطاقة االيجابية، تشجع احلملة عشاق 
القهوة على تخصيص وقت ملمارسات 
الصحة والعافية لوعي اكثر بالصحة 

في موسم الصيف.
املانتــرا  وإلــى جانــب شــعارات 
اإليجابيــة وأصنــاف القهــوة املنكهة 
املثلجة اجلديدة، تقدم تشكيلة الصيف 
مــن نسبريســو اصدارا محــدودا من 
االكسسوارات وماكينة فيرتو ووصفات 

فــور آيس هــذا العام هــي الليمون 
والنعناع االســتوائي. ليمينيا اوفر 
آيس واكزوتيــك ليمينيا اوفر آيس 
مســتوحتان من النكهات البرازيلية 
املتألقــة وترافقهما وصفات مبتكرة 
جديدة متامــا لقهوة مثلجة شــهية 
تستمتعون بها في حر الصيف، تتوافر 
أصناف القهوة اجلديدة مع االصناف 
املوسمية لتشكيلة باريستا كريشنز 
للقهوة الســادة املثلجــة واالصناف 
الشهيرة باريستا كريشنز فور آيس 
بنكهة جوز الهند وبنكهة جوز الهند 
االســتوائية اللتــني ســتعودان الى 

األسواق في موسم الصيف.
وتعليقا على مشاركتهما في حملة 
نسبريسو الصيفية، قالت اليساندرا 
أمبريســيو: فصل الصيف هو الوقت 
املفضــل لــدي فــي العــام، وبصفتي 
برازيلية أشــعر بفخــر كبير ان أكون 
وجه حملة مســتوحاة من بلدي األم، 
أحب مفهوم القهوة التي متثل حلظات 
تأمل مهمة خالل اليوم، انا متحمســة 
جــدا ألن أكون جزءا مــن هذه احلملة 
امللهمة وأن أعمل مع نسبريسو إلضفاء 
احليوية على هذه الوصفات اللذيذة، 
واالكسسوارات الصيفية، والقهوة عالية 
اجلودة - ليمينيا اوفر آيس هي حقا 
تعبيــر مثالي عن الصيــف البرازيلي 

في فنجان.

القهوة املثلجة املنعشة سيتم احياء كل 
هذا من خالل فيلم احلملة الذي يعرض 
امللهمة مجسدة بأليساندرا،  طقوسنا 
بإلهام برازيلي وحيوية القهوة الرائعة.

مشروبات صيفية منعشة

اإلضافــات املنعشــة لتشــكيلة 
كريشــنز  باريســتا  نسبريســو 

العمر: «بيتك» حريص على االستثمار في العنصر 
البشري واستقطاب الكفاءات الوطنية

التمويــل  بيــت  شــارك 
الكويتي «بيتك» في معرض 
االستثمار البشري والفرص 
الوظيفية الذي أقيم في مسرح 
عبــداهللا اجلابر فــي جامعة 
الكويت في الشــويخ. ومثل 
البنــك فريــق قطــاع املوارد 
البشــرية من خــالل اجلناح 
اخلاص بـ«بيتــك»، حيث مت 
اســتقبال العديد من طلبات 
التوظيف، كمــا مت الرد على 
جميــع استفســارات الطلبة 
الطلبة  واخلريجني، وحتــى 
الــدوام  املهتمــني بوظائــف 

اجلزئي.
وجاءت مشاركة «بيتك» في 
املعرض الذي امتد على مدار 
٤ أيام حتت عنوان «مشــوار 
جناحك يبدأ في بيتك»، بهدف 
استقطاب الطاقات والكفاءات 
الشــبابية الوطنية، الســيما 
أن «بيتــك» دائما ما يســّخر 
إمكاناته لدعم الشــباب على 
جميع األصعدة في املجتمع.

بدوره، أكد رئيس املوارد 

الوطنيــة ومتكينهــم للعمل 
فــي القطاع اخلــاص، مؤكدا 
أهمية املشاركة في املعارض 
الوظيفية الستقطاب املتفوقني 
مــن  الوطنيــة  واملواهــب 
مخرجــات اجلامعة، وتعزيز 
وتطويــر قنــوات التواصــل 
بني اجلامعــات و«بيتك» في 
مبادرات مختلفة مبا يشــكل 

قيمة مضافة للطرفني. وأضاف 
العمر أن «بيتك» حقق العديد 
من اإلجنازات في مجال دعم 
الطلبة والتعاون مع املؤسسات 
التعليمية احلكومية واخلاصة، 
مؤكــدا املضــي قدمــا في هذا 
االلتزام وتقدمي األفضل دائما 
لدعم جهود التأهيل والتنمية 

املهنية للطلبة والشباب.

على هامش املشاركة في املعرض الوظيفي جلامعة الكويت

زياد العمر متوسطا فريق «بيتك» ود.يوسف الرومي ود.مشعل الغربللي

البشــرية للمجموعــة، زياد 
عبداهللا العمر، حرص «بيتك» 
علــى تعزيــز الشــراكة مــع 
جامعة الكويت واملؤسســات 
األكادمييــة ضمــن االهتمــام 
بالطلبة والعملية التعليمية 

ودعم القدرات الوطنية.
دور  العمــر  وثمــن 
اجلامعة في تأهيل العناصر 

«شيراتون الكويت» .. ٥٦ عامًا من النجاح والتميز
يحتفــل فندق شــيراتون 
الكويــت بالذكرى الـ ٦٥ على 
افتتاحه عام ١٩٦٦، حيث كان 
فنــدق شــيراتون أول فندق 
خمس جنوم يفتتح في الكويت 
وأول فنــدق تديــره شــركة 
ماريــوت الدولية في افريقيا 
والشــرق األوســط. ومتيــز 
شيراتون الكويت بسجل حافل 
مــن اإلجنــازات والنجاحات 
التي عززت تواجده كرائد في 
الصناعة الفندقية على مدار 
السنوات الطويلة وكان لثقة 
كبار الضيوف والشخصيات، 
وكبرى الشركات واألفراد وكل 
من منحه الثقة السور األساس 
في هذا التميز والرمز احلقيقي 
لهــذا النجاح ليكــون الفندق 
معلما من املعالم املفضلة في 
الكويت، كما حظي بثناء العالم 
الدولة واملشاهير.  ورجاالت 
ويعد شيراتون الكويت املكان 

ســانت ريجيس وشيراتون 
الكويــت فهــد أبوشــعر عن 
فخــره واعتزازه بالســنوات 
الطويلة التي شــهدت الكثير 
من األحداث الهامة في تاريخ 
الفنــدق تكللــت بالعديد من 
اإلجنازات والنجاحات محليا 
وإقليميــا ممــا ميــزه وثبت 
عراقته في عالم الضيافة لدى 

كل محبيه فجعله شامخا في 
قلب الكويــت احلبيبة واعدا 
بأن يستمر الفندق في خطى 
ثابتة لتقدمي افضل اخلدمات 
واملعايير حلفظ ارث املاضي 
وبنــاء احلاضــر والتطويــر 
للمستقبل من خالل عمليات 
التجــدد املســتمرة ملرافقــه 

وخدماته.

فهد أبوشعر

األفضل للمناسبات اخلاصة 
وحفالت الزفاف التي أقيمت 
في قاعاته عبر األجيال، وأثبت 
ريادته على صعيد الصناعة 
الفندقية ومسيرته التي تكللت 
بالعديد من اجلوائز وشهادات 
التقدير العاملية، وكانت آخرها 
«أفضل فندق فــي الكويت».

العــام لفنادق  واعرب املدير 

«نسبريسو» تطلق موسم الصيف بأجواء برازيلية تعنى  
بالصحة والعافية مع عارضة األزياء أليساندرا أمبروسيو


