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«زين» رعت برنامج «القبس ماستر كالس الصيفي»

اختتمت «زين» املزود الرائد للخدمات 
الرقمية فــي الكويت رعايتها لبرنامج 
«القبس ماستر كالس الصيفي» - الدورة 
الصيفية ٢٠٢٢، والذي نظمته مؤسسة 
القبس اإلعالمية على مدار ثالثة أسابيع 
بهدف املســاهمة في تطويــر الكفاءات 
اإلعالمية وفقا ألعلــى املعايير املهنية 
واإلبداعية وحتقيقا للريادة في مجال 
التدريــب والتطوير اإلعالمــي املهني 

االحترافي بالكويت.
وشاركت «زين» في احلفل اخلتامي 
للبرنامج الذي أقيم في مسرح األوبرا 

باملركز الثقافي التابع جلامعة الشرق 
األوســط األمريكيــة (AUM) مبنطقة 
العقيلة، والذي شهد حضور مدير إدارة 
العالقات املؤسسية في زين الكويت حمد 
املصيبيح، واملدير التنفيذي ملؤسسة 
القبس اإلعالمية ناصر املؤمن، باإلضافة 
إلــى املتدربني واملتدربــات وعائالتهم 
واحملاضرين والرعاة. وأتى دعم «زين» 
لهذا البرنامج انطالقا من إميانها بأهمية 
دور القطاع اخلاص في دعم املنظومة 
اإلبداعية بالدولة وتبني مستقبل الشباب 
الكويتي، حيث تعتمد من خالل دعمها 

للعديد من الفعاليات األكادميية كالبرامج 
التدريبيــة وورش العمــل واملعارض 
الوظيفية على جذب وتطوير الكفاءات 
الوطنيــة القادرة علــى إثراء املجتمع، 
حيث تؤكــد زين علــى التزامها بدعم 
قطاع الشباب، وتعتبره من القطاعات 
التي تقــع علــى رأس أولوياتها ملا له 
من دور محوري في مســيرة التنمية. 
وقامت «زين» باملشاركة في تقدمي إحدى 
الدورات التدريبيــة لبرنامج «القبس 
ماســتر كالس الصيفــي» التي أقيمت 
في جامعة الشــرق األوسط األمريكية 

(AUM)، بحيث عرفــت املتدربني على 
جتربتهــا الرائدة في مجــال العالقات 
العامة واإلعالم، وقامت بتعريفهم على 
طبيعــة عمــل واســتراتيجيات قطاع 
العالقات واالتصاالت في الشركة، ودوره 
في تعزيز العالمة التجارية للمؤسسة. 
كما قامت «زين» بتعريف املتدربني على 
أبرز مهام قطاع العالقات واالتصاالت 
في «زين»، وأهمية القطاع ودوره في 
التواصل مع املجتمع، واالستراتيجيات 
املتبعة في كل من اإلدارات فيه، والتي 
تشمل العالقات املؤسسية، والعالقات 

اإلعالمية ووسائل التواصل االجتماعي، 
واملســؤولية االجتماعية واالستدامة، 
باإلضافة إلى االبتكار وريادة األعمال. 
ويعتبر «القبس ماستر كالس» برنامجا 
تدريبيا فريدا من نوعه، حيث ســلط 
الضوء على املجاالت اإلعالمية األساسية 
خالل فترة اإلجازة الصيفية، وقدمته 
مؤسســة القبس للشباب الكويتي من 
اجلنسني، واشتمل على ورش تدريبية 
ومحاضرات وزيارات ميدانية، ودرب 
وحاضر فيه مجموعــة من املختصني 
وأصحــاب اخلبــرة مــن األكادمييــني 

واإلعالميني. وشملت محاور البرنامج 
مجموعة من املهارات اإلعالمية األساسية، 
مثل كتابــة وحترير اخلبر الصحافي، 
والصياغــة اللغويــة، وكتابــة املقال، 
وإعداد املقابلــة والتحقيق، واإلنتاج، 
والتصويــر الفوتوغرافي، والتصوير 
الذكــي، وتصوير  الهاتف  باســتخدام 
الفيديــو، باإلضافة إلى كيفية صناعة 
احملتوى، وإعداد احلمــالت اإلعالنية، 
وإعداد حمالت العالقات العامة، وإدارة 
حســابات مواقع التواصل االجتماعي، 

والتسويق.

عرفت املتدربني على جتربتها الرائدة في مجال العالقات العامة واإلعالم

املصيبيح مشاركا في تكرمي أحد الطلبةناصر املؤمن مكرما املصيبيح على رعاية «زين»

حمد املصيبيح وناصر املؤمن يتوسطان الطلبة والطالبات

مركز احلمراء للتسوق يطلق «تيرمنال احلمراء»
استقبلت شركة احلمراء 
العقاريــة مؤخــرا موســم 
ملهمــة  بأفــكار  الصيــف 
للســفر والســياحة، بهدف 
متكني سعداء احلظ من ربح 
مغامرتهم القادمة، مع تقدميها 
ألنشــطة متنوعة، وجوائز 
مميزة هدفت إلى إضفاء جو 
من التشويق وإتاحة الفرصة 
لسعيدي احلظ، من رواد مركز 
تسوق برج احلمراء من ربح 
مغامرتهم القادمة والسفر إلى 
وجهات مميزة عامليا، حيث 
أطلقــت حملتهــا الصيفيــة 
اخلاصة مبركز التسوق لعام 
٢٠٢٢  حتت عنوان «تيرمنال 
«احلمراء». وشملت احلملة، 
التي تستمر حتى ٢٤ سبتمبر، 
العديد من األنشطة املخصصة 
للمتسوقني، والتي تتيح لهم 
فرصا حصرية للفوز بتذاكر 
سفر على درجة رجال األعمال 
إلى أفضل وجهات العطالت 
الصيفية، فــي جميع أنحاء 
أوروبا وشرق آسيا وأميركا 
الشــمالية، بالتعــاون مــع 
«الكويتية». وبالشراكة مع 

للحملــة فــي ٢١ أغســطس، 
على أن يليه «شــهر أميركا 
الشــمالية»، وتتيــح حملة 
شــركة احلمــراء العقاريــة 
الفرصة لرواد مركز احلمراء 
دخــول الســحوبات علــى 
جوائزهــا املختلفــة ومقابل 
كل ٢٠ دينــارا يتــم إنفاقهــا 
فــي أي من متاجــر احلمراء 
ســيحصل  إذ  للتســوق، 
املتسوقون املشاركون على 
فرصة للفوز بإحدى تذكرتي 
سفر على درجة رجال األعمال 

كل شهر.

استكشف مكان عطلتك التالية.. مع فرصة للفوز برحلة ممتعة هذا الصيف

«الكويتية» تستعد املجموعة 
األولــى من الفائزين لشــهر 
إلــى أوروبا  يوليو للســفر 
علــى مــنت «الكويتية» على 

فئة درجة رجال األعمال.
وفي املرحلة الثانية ترتكز 
احلملة على شــعار «شــرق 
آسيا» وتستضيف مجموعة 
متنوعة من األنشطة املوجهة 
للزوار مركز التســويق، من 
بينها مهرجان قاعة احلمراء 
لـلطعــــام، يــومــي ١٧ و١٨ 

أغسطس.
وسيكون السحب الثاني 

«النجاة» قامت بجولة لزيارة املؤسسات الوقفية السعودية
في إطار حرصها على تنمية واســتدامة 
املــوارد املالية، قام وفــد من جمعية النجاة 
اخليريــة يتكــون مــن مديــر إدارة الوقف 
واالستثمار املستشار فيصل الشراح، ومدير 
الرقابة الشرعية د.عبدالرحمن البالول بزيارة 
عدد من املؤسسات الوقفية باململكة العربية 
السعودية بهدف تبادل اخلبرات في تنمية 
وتطوير األوقاف، وزيادة التعاون في اجلوانب 

املتعلقة باألبحاث والدراسات الوقفية.
الزيــارة شــملت ٦  إن  الشــراح  وقــال 

مؤسســات، هي: وقف ســليمان الراجحي، 
ووقف محمد اجلميح، ووقف العنود، واملركز 
اخليري لتعليم القرآن، ومؤسسة «استثمار 
املستقبل» املتخصصة في األوقاف والوصايا، 
ومؤسسة واقف (خبراء الوصايا والوقف)، 
موضحــا انــه مت االطالع على مــا لدى هذه 
املؤسسات من دراســات متعلقة باجلوانب 
الشــرعية والقانونية واحملاسبية للوقف، 
واحلصــول علــى بعض النمــاذج اخلاصة 

«النجاة» تكّرم األمني العام لوقف العنودبالصكوك الوقفية.

اختتام «إدارة املرافق» ضمن «صناع العمل»
اختتمت الهيئة العامة للشــباب البرنامج 
التدريبي إلدارة املرافق واألمن والسالمة والبيئة 
املقام ضمن مشروع صناع العمل املوسم الثالث 
واملدرج في برنامج العمل احلكومي الذي أشرف 
عليه مركــز التميز فــي اإلدارة بكلية العلوم 
اإلداريــة في جامعة الكويــت، وذلك بحضور 
القائم بأعمال عميد كلية العلوم اإلدارية ورئيس 

مجلس أمناء مركز التميز في اإلدارة د.إبراهيم 
عبــداهللا ميرزا، ورئيس فريــق صناع العمل 
د.هاشم الطبطبائي، في مسرح الكلية مبدينة 

صباح السالم اجلامعية
وذكــر د.ميرزا إميان جامعــة الكويت مبد 
جسور التواصل وتعزيز مسيرة التنمية اإلدارية 
وبناء قنوات بني اجلامعة مع مؤسسات الدولة.


