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«ديليفرو» تدعم املطاعم احمللية بـ «حب احمللي»
أطلقــت «ديليفرو» حملتها 
LoveYourLocal# حب احمللي» أو»

لدعم املطاعم التي تأسست في 
الكويت، ولتشجيع العمالء على 
جتربــة محالت جديــدة لطلب 
قهوتهــم ووجباتهم فضال عن 
حاجاتهم من محالت البقالة من 
العالمات التجارية احمللية األكثر 

شعبية.
وكجزء مــن هذه احلملة، 
تدفع ديليفرو عمالءها للتوافد 
علــى املطاعــم احملليــة مــن 
خالل سلســلة من املبادرات 
التســويقية املصممة لزيادة 
الوجبــات  وعيهــم بجميــع 
اللذيذة التي يتضمنها قطاع 

تسلط منصة توصيل الطعام 
الضــوء على بعــض املطاعم 
احملليــة املفضلة في الكويت 
 ،JOA كل يــوم أحد، مثل جوا
مشــماش Mishmash، ثينيز 
Thinnies، وخوخ ومشــمش 

.Khokh W Meshmesh
 وفي سياق متصل، أطلقت 
الشركة مجموعة حلقات على 
التواصل االجتماعي  وسائل 
تختبر من خاللها مدى معرفة 
املتابعني بالعالمات التجارية 
احمللية املفضلة لديهم للترويج 
للمطاعم احملليــة وأصحاب 

املطاعم.
وحــول هذا، قالت ســهام 

املطاعم احمللية في الكويت.
 كمــا أطلقــت «ديليفرو» 
Love» مبادرة أسبوعية بعنوان

Your Local Sundays»، حيث 

احلسيني، مدير عام ديليفرو 
الكويت: «لقد دأبت ديليفرو 
الكويت بكل فخــر على دعم 
املطاعم احملليــة منذ إطالقها 
في السوق الكويتي. وال يخفى 
على اجلميع أن الكويت لديها 
البعض من أكثر املطاعم إبداعا 
ولذة، ونحن فخــورون جدا 
برؤيــة الكثيــر منهم ينطلق 
ويتطور فــي الكويت. وتعد 
حملتنا املستمرة «حب احمللي» 
واحدة من املبادرات املتعددة 
املصممة لدعم الشركات احمللية 
على مــدار العام، ونعتز جدا 
التجاريــة  بدعــم عالماتنــا 

احمللية».

شعار املهرجان قتيبة البسام

«بوبيان» ينظم «مهرجان الكويت للقهوة» اخلامس

من املهرجانات السابقة

تنطلق فعاليات مهرجان الكويت للقهوة 
THE KUWAIT COFFEE FESTIVAL اخلامس
الــذي ينظمه بنك بوبيــان بالتعاون مع 
شــركة (مهرجان الكويت للقهوة) يومي 
اجلمعة والسبت ٢ و٣ ديسمبر ٢٠٢٢ في 
حديقة الشهيد مبشاركة أكثر من ٤٥ كافيه 
متخصص للقهوة من املشاريع الشبابية 
الكويتيــة. وقال املديــر التنفيذي إلدارة 

االتصاالت والعالقات املؤسسية في البنك 
قتيبــة صالح البســام: يعتبــر مهرجان 
الكويت للقهــوة من أبرز الفعاليات التي 
ينتظرها الكثيرون نظرا ملا ميثله من أهمية 
خاصة لدى محبي القهوة التي باتت جزءا 
أساســيا من حياتنا اليوميــة إلى جانب 
االنتشار املتصاعد للمشــاريع الكويتية 
الشــابة التي تعمل في هذا القطاع. وأكد 

البسام ان استمرار مشاركة «بوبيان» في 
تنظيــم هذا احلدث للعــام اخلامس على 
التوالــي جاء من منطلــق النجاح الكبير 
الذي حققه املهرجان خالل دوراته السابقة 
ونظرا لإلقبال املتزايد على صناعة القهوة 
سواء من قبل اصحاب املشاريع الصغيرة 
او اجلمهور املتــذوق لكافة انواع القهوة 
التي باتت الصناعة األسرع منوا في العالم.

الروضان لطلبة «أميركا»: الوطن يسمو
بشباب واٍع أهل للثقة التي أوالها له وطنه

شاركت زين املزود الرائد 
للخدمات الرقمية في الكويت 
بفعاليــات افتتــاح املؤمتر 
الســنوي الـــ ٣٨ لالحتــاد 
الوطني لطلبة الكويت في 
الواليات املتحدة األميركية، 
والذي انطلق حتت شــعار 
«شــباب يسمو به الوطن» 
الفتــرة مــن ٢٤-٢٧ فــي 

نوفمبر اجلاري في مدينة 
لوس أجنيليس حتت رعاية 
رئيس مجلس الوزراء سمو 
الشيخ أحمد نواف األحمد 

الصباح.
وشاركت زين في حفل 
افتتــاح املؤمتر فــي فندق 
Intercontinental Downtown

بحضور الرئيس التنفيذي 
إميان الروضان وســفيرنا 
الواليــات املتحــدة  لــدى 
األميركية جاسم البديوي، 
باإلضافة إلى مسؤولي زين 
وأعضــاء االحتاد وحشــد 
غفيــر من طلبــة وطالبات 
الكويت الدارسني في جميع 

أنحاء الواليات املتحدة.
الكلمة االفتتاحية  وفي 
التي ألقتها على هامش حفل 
افتتاح املؤمتر، قالت إميان 
الروضان الرئيس التنفيذي 
الكويــت:  زيــن  لشــركة 
«فخــورة بالتواجــد اليوم 
مع أبناء وبنات وطني في 
هذا احملفل الطالبي الكبير، 
فقد تعودنا وتعودمت على 
حضــور زين الالفت معكم 
على مدار الـ ٢٠ عاما املاضية 
كأحد الداعمني األساســيني 
لهذا املؤمتر وكل ما يتطلع 

إليه من أهداف».
الروضــان:  وأضافــت 
«لنقــف قليال عند شــعار 
مؤمتر هذا العام: «شــباب 
يســمو بــه الوطــن».. فيا 
ترى كيف للوطن أن يسمو 
بشــبابه؟ ومــاذا تتوقــع 
الكويت من طلبتها املبتعثني 

في أنحاء العالم؟».
وتابعــت بقولهــا: «لنا 
إجابــة كافيــة ووافية لهذا 
التســاؤل فــي الكلمة التي 
وجهها ســمو ولــي العهد 
الشــيخ مشــعل األحمــد 
اجلابر الصباح، حفظه اهللا 
ورعاه، ألعضاء السلطتني 
التشــريعية والتنفيذيــة، 
قائــال «نأمل منكــم تفعيل 
وحتفيــز  الشــباب  دور 
مبادراتهــم ليكونوا معكم 
صناعا في بناء كويت الغد»، 
فدور الدولــة - بقطاعيها 
العام واخلاص - يكمن في 
حتفيزكم ومتكينكم بالشكل 
الــذي يشــبع تطلعاتكــم، 
ويالقي طموحاتكم، ويوفر 
لكم األرض اخلصبة إلطالق 

حقيقة وواقع، وتقف وراءها 
دوافــع خبيثة القصد منها 

تضليل الرأي العام».
الروضــان  ونصحــت 
الطلبة والطالبــات قائلة: 
«أملنا فيكم كبير بأن تكونوا 
أهال للثقة التي أوالها لكم 
وطنكم، ولهذا فإن نصيحتي 
لكم اليوم هــي أن تعوا ما 
يحمله التحول الرقمي من 
فرص كبيرة وكذلك العديد 
من التحديات، فال يجب أن 
تنغلقوا على أنفسكم وأال 
تسمحوا ألي كان أن يضللكم 
أو يحاول توجيهكم بزرع 
أفكاره فيكم، وأن تتسلحوا 
بالوعــي واالطالع والقدرة 
على التمييز بني املعلومات 
الـموثـوقة والـــمعلومات 

املضللة».
واختتمــت بقولها: «ما 
تريــده الكويــت اليوم هو 
أن يكــون شــبابها واعيــا 
مطلعا على التحديات، قادرا 
علــى التمييز بني احلقيقة 
واإلشــاعة، وكلي أمل بكم 
بأنكم ســتكونون خير من 
ميثل وطننا العزيز، وخير 
من يحمل رســالته املفعمة 
بقيم األمل واحلرية والعطاء 

واإلنسانية».
وتفخر زين باســتمرار 
شــراكتها االســتراتيجية 

مــع االحتاد، حيــث تعتبر 
الشركة داعما رئيسيا له ملا 
يقارب ٢٠ عاما، خاصة وأنه 
يشكل التجمع األكبر للطلبة 
الدارســني في  الكويتيــني 
اخلارج، ويأتي دعم الشركة 
فــي إطــار اســتراتيجيتها 
للمســؤولية االجتماعيــة 
واالســتدامة اجتاه قطاعي 
الشــباب والتعليــم، ومن 
منطلــق إميانهــا بأهميــة 
التواصل مع أبناء الكويت 
من طالب العلم في اخلارج.
وإذ بينــت الشــركة أن 
دعمها لهذا التجمع الوطني 
جاء إلميانها الشديد بأهمية 
والطلبــة  الشــباب  فئــة 
فــي احليــاة االقتصاديــة 
والسياسية، فقد أوضحت 
أنها حريصة على املشاركة 
فــي مثــل هــذه الفعاليات 
لرغبتها في مشاركة أجيال 
املستقبل والتواصل معهم، 
والتعــرف علــى أفكارهــم 

وأطروحاتهم في اخلارج.
الوطني  ويقوم االحتاد 
الكويــت - فــرع  لطلبــة 
الواليات املتحدة األميركية 
بخدمــة ما يقــارب ١٤٫٠٠٠

طالب وطالبة من الكويتيني 
الدارسني في أميركا، ويهدف 
االحتاد من خالل أنشــطته 
وبرامجه املتنوعة إلى ربط 
الطلبة الكويتيني ببعضهم 
البعض من ناحية، وربطهم 
بالوطن وأخباره من ناحية 
أخــرى، وقــد مت إشــهار 
االحتاد في الواليات املتحدة 
األميركية، حيث نال اعتراف 
احلكومــة األميركية، وهو 
اإلجناز الــذي يعد مفخرة 
الكويــت، وهو أحد  ألبناء 
نتائــج العالقــات العريقة 
الكويــت والواليــات  بــني 
املتحدة األميركية، وما هو 
إال انعــكاس لكون الكويت 
حليفا استراتيجيا للواليات 

املتحدة.

زين شاركت بافتتاح املؤمتر السنوي الـ ٣٨ في لوس أجنيليس

الروضان تخاطب الطلبة والطالبات

العنان إلبداعاتكم».
ونوهت الروضان قائلة: 
«وعلى اجلانب اآلخر، لديكم 
أنتم يا شباب الكويت أيضا 
دور هــام ال يقــل أهمية عن 
دور الدولة، فيجب أن يكون 
لديكم الوعي املسؤول جتاه 
القضايــا والتحديــات التي 
ميــر بهــا وطننــا واملنطقة 
والعالم أجمع، ولعل من أبرز 
وأخطر هذه التحديات التي 
يشهدها عصرنا الرقمي اليوم 
هي قضية االنتشــار الهائل 
والسريع للمعلومات، خاصة 
في وسائل اإلعالم اإللكترونية 
وقنوات التواصل االجتماعية، 
إلــى جانب الوعــي مبفهوم 
املعلومات اخلاطئة ومفهوم 
املعلومات املضللة والقدرة 

على التفريق بينهما».
بقولهــا:  وأوضحــت 
«فكيف للوطن أن يســمو 
إال بعد أن يتســلح شبابه 
بالوعــي واإلدراك وقدرته 
بــني  مــا  التمييــز  علــى 
احلقيقة والشائعة، فاللغط 
واإلشاعات وما شابهها على 
وســائل التواصل قد تفتك 
بنســيج املجتمع، وتخلق 
الضغينــة والنعــرات بني 
أمــا املعلومــات  أطيافــه، 
املضللة ولعلها األخطر، فهي 
كذب وتلفيق تقدم على أنها 

إميان الروضان والسفير جاسم البديوي يتوسطان فريق «زين» وأعضاء االحتاد

«stc» تنشر الوعي حول صحة الرجل خالل نوفمبر
أطلقت شــركة االتصاالت 
الكويتيــة stc، الرائــدة فــي 
متكني التحول الرقمي وتقدمي 
املبتكرة واملنصات  اخلدمات 
املتكاملة للعمالء في الكويت، 
التوعويــة بشــأن  حملتهــا 
ســرطان البروســتاتا، وذلك 
متاشــيا مــع الشــهر العاملي 
للتوعية الصحية للرجال في 
نوفمبر. وتأتي احلملة كمبادرة 
سنوية تنظمها stc انسجاما 
مع األهداف األساســية لدعم 
الصحة التي تندرج ضمن إطار 
املسؤولية املجتمعية الشاملة 

للشركات.
ونظمت stc حملة التوعية 
بســرطان البروســتاتا هــذا 
العــام بالتعاون مــع العديد 
من الشركات احمللية متاشيا 
مع التزام الشــركة املســتمر 
بدعم رواد األعمال والشركات 
الصغيــرة واملتوســطة فــي 
MAD الكويــت مبــا في ذلــك
Mubkharو Recovery Center

العالقــات  وتواجــد فريــق 
العامة في stc طوال الفعالية 
ورحبــوا باملوظفني وكان في 
مقدمتهم مدير العالقات العامة 
ووسائل التواصل االجتماعي 
في الشــركة أحمــد النويبت 
املســؤول املباشــر عــن هذه 

الفعالية.
 ،stc كجزء من التعاون مع
 ،MAD Recovery Center شارك
مركــز استشــفاء متخصص 

يعتمد علــى أحدث التقنيات 
لتحفيز أنظمة اجلسم وتطبيق 
تقنيات التمــدد املبتكرة، في 
الــذي مت تنظيمــه  احلــدث 
MAD للموظفني. وقدم ممثلو

Recovery Center استشارات 
قيمــة وعــروض ترويجيــة 
خاصة للموظفني. كما شارك 
نادي Flare Fitness الرياضي 
في الفعالية من خالل تنظيم 
حتديات ومسابقات للموظفني.

تعاونت مع شركات محلية لرفع مستوى الوعي بسرطان البروستاتا

Flareو  Pro Life Foodsو
Fitness. كمــا أطلقت مبادرة 
ملوظفي stc سلطت فيها الضوء 
على أهمية إجراء فحوصات 
دورية للكشــف عن سرطان 
البروستاتا في مرحلة مبكرة. 
السيما أن فحوصات الكشف 
املبكر اليوم أصبحت أســهل 
بكثير مقارنة مبا كانت عليه 
في املاضي وميكــن إجراؤها 
من خالل فحص دم بســيط. 

جانب من الفعاليات التي أقيمت للموظفني

اتفاقية رعاية بني اجلامعة األسترالية و«القطرية»
مت توقيع اتفاقية رعاية 
بني كل من اجلامعة األسترالية 
واخلطوط اجلوية القطرية 
بتاريخ ٦ نوفمبر ٢٠٢٢، حيث 
نتج عــن االتفاقية انضمام 
طلبة اجلامعة األســترالية 
إلــى نادي اخلطوط اجلوية 

القطرية للطلبة.
توفر هذه الشراكة لطالب 
اجلامعة األسترالية العديد من 
املزايا والفرص لالستفادة من 
جميع اخلدمات التي تقدمها 
شــركة اخلطــوط اجلويــة 
القطرية. وسيتم وضع شعار 
اخلطوط اجلويــة القطرية 
على املالبس الرياضية لفرق 

اجلامعة األسترالية.
املناســبة، علق  وبهــذه 
اإلقليمــي للخطوط  املديــر 
القطريــة فــادي  اجلويــة 
حجازين، قائال: «كانت حلظة 
استثنائية عند رؤية شعار 

وإمداد التعاون في مجاالت 
شتى».

من جانبــه، ختم رئيس 
األستـرالـــية،  اجلـامـعـــة 
أ.د.عصــام زعبالوي، قائال: 
«من خالل الشراكة مع واحدة 
مــن أكبر شــركات الطيران 

شــهرة واحلائــزة جوائــز 
عامليــة، ســنعمل جاهديــن 
لتحقيق أهدافنا املشتركة مبا 
يصب فــي مصلحة طالبنا، 
فإننــا ملتزمــون بتطويــر 
عالقتنا والتعاون املستمر مع 
اخلطوط اجلوية القطرية».

لقطة جماعية من احلفل

اخلطوط اجلويــة القطرية 
على املالبس الرياضية لفريق 
اجلامعة األسترالية، وشهدنا 
عن كثب مدى حماس الطالب. 
نتمنى التوفيق للرياضيني 
وســنعمل عــن قــرب مــع 
اجلامعة لتعزيز هذه الشراكة 

مبنى «برقان» برتقالي دعمًا إلنهاء العنف ضد املرأة

مقر البنك الرئيسي مضاء باللون البرتقالي

أعلن بنك برقان عن مشــاركته في احلملة العاملية 
«لون العالم برتقاليا» التي متتد ألسبوعني لدعم مبادرة 
األمم املتحدة للقضاء على العنف ضد املرأة والفتيات. 
وســيقوم بنك برقان بإضاءة مبناه الرئيسي باللون 
البرتقالي، على غرار املبانــي احلكومية في الكويت، 
وذلك تأكيدا على التزامه باستراتيجيته للمسؤولية 
االجتماعية، ومتكني املرأة وإنهاء جميع أشكال العنف 
ضدها تضامنا ودعما جلهود الدولة في حتقيق الهدف 
اخلامس من أهداف التنمية املســتدامة التي هي جزء 
من خطة التنمية الوطنية ورؤية كويت جديدة ٢٠٣٥.
وفي الســياق ذاته، وإطار الشــراكة التي جتمعه 
سنويا مع محافظة األحمدي، سيقوم بنك برقان بدعم 
جهود احملافظة في املشــاركة فــي هذه احلملة، حيث 

ستتم إضاءة مقر احملافظة باللون البرتقالي.
وتأتي مبادرة «لون العالم برتقاليا» ضمن إعالن 
اجلمعية العامة لألمم املتحدة للقضاء على العنف ضد 
املرأة والــذي أصدرته للتوعية بأحــد أكثر انتهاكات 
حقوق اإلنسان انتشارا. وتعليقا على مشاركة البنك 
فــي هذه احلملة، صرحت خلود الفيلي، رئيس دائرة 
التسويق واالتصاالت للمجموعة، قائلة: «إن بنك برقان 
كان من أوائل البنوك الكويتية التي وقعت على مبادئ 
متكني املرأة (WEP) في موقع األمم املتحدة، ويدعو إلى 
مناهضة كل أشكال التمييز والعنف ضدها واحلد منها. 

«الفينيقي» افتتح موسم قيادة الدراجات النارية
الفينيقــي  الفريــق  قــام 
العاشــرة  للدراجات، وللســنة 
علــى التوالــي بافتتاح موســم 
قيادة الدراجــات النارية، وذلك 
بتنظيم مسيرة حاشدة شاركت 
فيهــا جميع الفرق وهواة قيادة 
الدراجات النارية في الكويت إلى 
بيــت عبداهللا لرعايــة األطفال، 
حيــث انطلــق أكثــر مــن ٣٥٠

مشــاركا على دراجتهم النارية 
من مختلف الفرق واجلنسيات من 
شاطئ الشويخ إلى بيت عبداهللا 
لرعاية األطفال ليقوموا بإيصال 
تبرعاتهم كمساهمة خيرية منهم 
ودعمــا خلدمات بيــت عبداهللا 

ولألطفال الذين يرعاهم.
الفينيقــي  الفريــق  وتقــدم 
بالشكر والعرفان لكل من ساهم 
في هذه املســيرة احلاشــدة من 
مختلف الفرق واجلنسيات، ولكل 
من ســاهم برعاية هذه املسيرة 
وعلــى رأســهم إدارة املرور في 
وزارة الداخلية ملرافقة املسيرة 
املشــاركني.  ســالمة  وتأمــني 
باإلضافة إلى شركة ميس الغامن، 
شركة بوشهري، دنيا للتجهيزات 
الغذائية، شركة نستلة الكويت، 
إنترناشونال،  شــركة اجلســر 

وشركة كويت دايت.

للسنة العاشرة بتنظيم مسيرة حاشدة إلى بيت عبداهللا لرعاية األطفال

تأكيداً على التزامه بإستراتيجيته للمسؤولية االجتماعية ومتكني املرأة

الكويت تريد شبابها واعيًا مطلعًا على التحديات قادرًا على التمييز بني احلقيقة واإلشاعة


