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«املتحد» يرعى «كلمة» بالتعاون مع «لوياك»

«زين» استعرضت فرصها الوظيفية
الستقطاب املواهب والكفاءات الوطنية

«بيتك» يكّرم موظفيه املتميزين
بخدمة عمالء «الرواد» و«التميز»

أعلن البنك األهلي املتحد 
عن رعايته لبرنامج «كلمة» 
والــذي يســتمر علــى مدار 
أســبوعني ويســتمر حتى 
األول مــن شــهر ديســمبر 
املقبــل للطلبة مــن عمر ١٢
إلى ١٧ ســنة مبشــاركة ٣٤
شابا وفتاة، وعقد البرنامج 
فــي جامعة اخلليج للعلوم 
ويهــدف  والتكنولوجيــا، 
هــذا البرنامج إلى تســليط 
الضوء على تطوير مهارات 
الطلبة على كيفية التعبير 
عــن أفكارهم أمام اآلخرين، 
ما يســاعدهم على االندماج 
في سوق العمل بشكل أسرع 
وأجنح، كما يساعدهم على 
تطويــر ذاتهــم وإمكاناتهم 
بشكل فعال حتى يستمتعوا 

مبسيرة مهنية مثمرة.
يركــز برنامــج «كلمة» 
على تطوير مهارات وفنون 
مختلفة، مثــل فن اخلطابة 
«التحــدث أمــام اجلمهور»، 

أعلنــت شــركة زين عــن رعايتها 
الفرص الوظيفية  البالتينية ملعرض 
والدراسية اخلامس الذي نظمته الهيئة 
التطبيقي والتدريب،  العامة للتعليم 
حتــت رعاية وزيــر التربيــة ووزير 
التعليــم العالــي والبحــث العلمي د. 
حمــد العدواني، والــذي تواجدت فيه 
الشركة الستعراض فرص العمل لديها 
الستقطاب املواهب والكفاءات الوطنية.

وشــاركت زين فــي حفــل افتتاح 
املعــرض الــذي أقيم مبســرح الهيئة 
الرئيســي في الشويخ بحضور مدير 
الهيئــة العامــة للتعليــم التطبيقــي 
والتدريب باإلنابة د. جاسم األنصاري، 
ونائب املدير العام للخدمات األكادميية 
املساندة ونائب املدير العام للتخطيط 
والتنمية باإلنابة ورئيس اللجنة العليا 
للمعرض د. جاسم األستاذ، والرئيس 
التنفيذي للموارد البشرية في مجموعة 

زين نوال بورسلي. 
ويعتبر هذا املعرضـ  الذي تنظمه 
إدارة متابعة اخلريجني وسوق العمل 
التابعة لقطاع التخطيط والتنمية في 
الهيئة ـ مــن أكبر املعارض الوظيفية 
على مســتوى البالد، حيث يستقطب 
ســنويا اآلالف من الطلبة والطالبات 
من خريجي الهيئــة وجامعة الكويت 
ومختلف املعاهد واجلامعات، وتشارك 
فيه كبرى مؤسسات الدولة من القطاعني 
العــام واخلاص، كالوزارات والهيئات 
احلكومية والكليات واملعاهد والهيئات 
االســتثمارية وشــركات االتصــاالت 

والبنوك وغيرها. 
وقامت زين من خالل ركنها اخلاص 
فــي املعــرض باســتعراض سياســة 
التوظيــف التــي تتبناهــا والفــرص 
الوظيفية املتاحة لديها ولدى شركاتها 
التابعة وشركائها املتميزين، إلى جانب 
تعريف الزائرين من الطلبة واخلريجني 
والباحثني عن فرص العمل على جتربتها 

كّرم بيت التمويل الكويتي (بيتك)، 
موظفيــه املتميزين تقديــرا لدورهم 
في خدمة شــريحتي عمالء «الرواد» 
و«التميــز»، وجناحهم في تســويق 
فرص استثمارية مجدية للعمالء عبر 
توفير صناديق استثمارية بالتعاون 
مع شــركة «بيتك- كابيتال» الذراع 

االستثمارية ملجموعة «بيتك».
وجــرى حفــل التكرمي فــي املقر 
الرئيسي لـ «بيتك»، بحضور رئيس 
املــوارد البشــرية للمجموعــة زياد 
العمــر، ونائب املدير العام للخدمات 
املصرفية لألفــراد خالد الســبيعي، 
واملدير التنفيذي إلدارة الرواد خالد 
العوضي، ومدير املوارد البشرية في 

«بيتك- كابيتال» راشد املخيال.
وعلى هامش حفــل التكرمي، ثمن 
املديــر التنفيــذي إلدارة الــرواد في 

«بيتك»، خالد العوضي، جناح املوظفني 
في احلملــة التســويقية املشــتركة 
بــني «بيتــك» و«بيتــك- كابيتــال» 
على صناديق اســتثمارية، مبينا أن 
الصناديــق تشــكل رافــدا جديدا من 
روافد احللول االستثمارية التي يقدمها 
«بيتــك» لعمالء شــريحتي «الرواد» 
و«التميز»، وتضيف قيمة لتجربتهم 

االستثمارية واملصرفية.
وأكــد العوضــي أهميــة مواصلة 
اجلهــود نحو تقدمي أرقــى اخلدمات 
لعمالء «الــرواد» و«التميز»، مبا في 
ذلك تعريفهم بالفرص االســتثمارية 
املختلفة التي يوفرها «بيتك»، والتي 
تعتبر ضمن األدوات االستثمارية التي 
يسعى «بيتك» الى أن تكون أكثر تنوعا 
وحتقق عوائد تنافسية تلبي تطلعات 
العمالء االســتثمارية، مــع االهتمام 

بجميع شرائح عمالء «بيتك» بشكل 
متوازن ومناسب لطبيعة كل شريحة.
وألن التميز أســلوب حياة، أشار 
العوضي الــى أن «بيتك» يوفر باقة 
متكاملة من اخلدمات املصممة خصيصا 
لعمالء الــرواد والتميز، مثل مديري 
عالقــات عمالء متخصصــني لتلبية 
جميــع شــؤون العميــل املصرفية، 
Visa Signature «وتوفير بطاقة «الرواد
للصــرف اآللي التي توفر العديد من 
املميزات احلصرية من بينها: إمكانية 
الدخول إلى أكثر من ١١٠٠ قاعة انتظار 
كبار الشــخصيات فــي أكثر من ٣٠٠
مطار حول العالم، وخدمة املساعدة 
الشــخصية (ڤيزا كونسيرج) مجانا 
على مدار الساعة طوال أيام األسبوع 
٢٤/٧، الى جانب الكثير من اخلدمات 

املميزة األخرى.

رعايتنا لبرنامج «كلمة» في 
إطار برنامجنا للمســؤولية 
املجتمعيــة الذي يعمل على 
دعم املجتمــع الكويتي على 
مختلف األصعدة وفي املجاالت 
املختلفة، ومن بينها األنشطة 
والبرامج ذات البعد التنموي 
واالجتماعي والتي تسهم في 
تعزيز وتنمية قدرات الشباب 
وطالب املدارس واجلامعات 
وفتــح اآلفــاق املســتقبلية 

الرائدة في قطاع االتصاالت وتكنولوجيا 
املعلومات كونها الشركة صاحبة الريادة 

في السوق الكويتي.
كما قامت الشركة بتعريف الزائرين 
على بيئة العمل لديها وشــرح نوعية 
وشــروط الوظائف املتاحة، باإلضافة 
إلى إجابة كافة االستفسارات وتوضيح 
طبيعــة العمل لــدى مختلف اإلدارات 

والقطاعات في الشركة.
ودائما ما حترص زين على املشاركة 
الفعالة في املعارض الوظيفية وتقدمي 
الدعم لها في مختلف اجلامعات والكليات 
ـ ســواء العامة أو اخلاصة منهاـ  على 
مــدار العام فــي إطار اســتراتيجيتها 
للموارد البشــرية، والتي تساهم من 
خاللها بتطويــر العمليــة التعليمية 
في اجلامعات والهيئات واملؤسســات 
التعليمية في الدولة بهدف توفير فرص 
العمل للشباب حديثي التخرج للعمل 

في القطاع اخلاص.
ويهدف معرض الفرص الوظيفية 
والدراســية اخلامس إلى خلق ملتقى 
يجمع أكبر قدر من جهات سوق العمل 

أمامهــم، وتأهيلهــم لدخول 
سوق العمل.

وأضافت: يسرنا في البنك 
األهلــي املتحــد أن نواصل 
تعاوننا املثمر مع مؤسسة 
لويــاك من خالل املســاهمة 
العديد من البرامج الناجحة 
ومن بينها هذه الفعالية والتي 
تتميز بتناول جانب مهم وهو 
التدريــب والتعليــم املهني 
والذي يعتبر من القطاعات 
املهمة لتمكني الشباب وصقل 
مهاراتهم لدخول سوق العمل 
كموظفني مؤهلني أو أصحاب 
عمل. كما نتقدم بالشكر إلى 
راعي املكان جامعة اخلليج 

للعلوم والتكنولوجيا. 
من جانبها، أعربت منسق 
التطوير املهني في مؤسسة 
لويــاك ســارة القــالف عن 
تقديرها جلهود البنك األهلي 
املتحد وإميانه برؤية وأهداف 
لويــاك في متكني الشــباب 

وتطوير شخصياتهم.

واالستكمال الدراسي حتت سقف واحد، 
وتوعية الطلبــة اخلريجني واملتوقع 
تخرجهم مبتطلبات ســوق العمل من 
الفرص الوظيفية املتاحة في القطاعني 
احلكومي واألهلي أو فرص االستكمال 
املتاحة للجامعات واجلهات  الدراسي 

املعنية بالتعليم في الكويت. 
إلــى تذليــل  ويســعى املعــرض 
الصعوبات أمــام اخلريجني الباحثني 
عن فرص وظيفية ودراسية مبا يتفق 
مع تخصصاتهم في القطاعات املختلفة، 
باإلضافة إلى تدريب وتأهيل اخلريجني 
لسوق العمل بتوفير الورش التدريبية 
املختلفة، هذا إلى جانب توعية جهات 
العمــل وجهات التعليــم بتخصصات 

ومخرجات الهيئة. 
وتؤكد زين على أهمية قطاع املوارد 
البشرية وتعتبره من القطاعات الهامة 
التــي تلعب دورا جوهريــا في تنمية 
مسيرة الشركات واملؤسسات في الدولة، 
وتنظر إلى العنصر البشري كأحد أهم 
العناصر التي تؤثر في جناح ســوق 

العمل.

ضمن رعايتها البالتينية ملعرض «التطبيقي» اخلامس للفرص الوظيفية والدراسية

فاتن التميمي ومنى الكالوتي عضو مجلس إدارة لوياك مع عدد من مسؤولي 
«لوياك» وموظفي املسؤولية املجتمعية بالبنك

خالد العوضي وزياد العمر وخالد السبيعي وراشد املخيال مع املوظفني املكرمني

د. جاسم األنصاري ود. جاسم األستاذ ونوال بورسلي مع فريق املوارد البشرية في «زين»

«زين» استعرضت فرص العمل لديها جلذب املواهب الوطنية

وأســس القيادة واالستماع 
الفعال، والعمل ضمن فريق 
واحــد، ويتيــح البرنامــج 
للطلبة العمل حتت إشراف 
أمهر وأفضل املدربني احملليني 
وخبراء آخرين في مجاالت 

عديدة.
وتعليقا على هذه الفعالية 
املتميزة، قالت رئيس االتصال 
املؤسســي في البنك األهلي 
املتحد فاتــن التميمي: تأتي 

KIB ُيسلط الضوء على مهارات االدخار واالستثمار
برنامجــه  مــن  كجــزء 
التوعوي القائم على نشــر 
الثقافــة املاليــة واملصرفية 
بــني املجتمــع، يواصل بنك 
الكويت الدولي (KIB) دعمه 
للحملة الوطنية «لنكن على 
درايــة»، معرفــا بسلســلة 
اخلدمات واملنتجات املختلفة 
التي يوفرها البنك ملساندة 
عمالئــه فــي إدارة أموالهم، 
مســلطا الضوء على كيفية 
اســتخدام أدواته املصرفية 
لالدخار املضمون واالستثمار 

اآلمن.
وفي هــذا اإلطار، حتدث 
مدير أول، من إدارة التسويق 
 ،KIB واالتصال املؤسسي في
فهد السرحان، بداية عن الفرق 
بــني االدخــار واالســتثمار، 

منتج يقدمه له البنك بغرض 
حصول العميل على األرباح».

كما أكد السرحان حرص 
بتوجيــه  املســتمر   KIB
العمالء نحو تعزيز مهارات 
االدخار، واستخدام املنتجات 
االســتثمارية التــي يقدمها 
البنــك، مبا يتيح لهم زيادة 
عائداتهــم ونســبة التوفير 
األفضــل ألموالهم، مشــيرا 
إلــى مفهوم منتــج الوديعة 
إيداع  االســتثمارية، وهــو 
العميــل مبلغا من املال لدى 
البنــك ليقــوم باســتثماره 
لتحقيــق عوائــد للعميــل 
على ذلك املبلغ خالل فترات 
زمنيــة معينــة. أمــا منتج 
الصندوق االستثماري، فهو 
يعتبر أداة استثمار مشترك 

تتيح للعمالء املشاركني في 
أموالهم  الصندوق استثمار 
ضمن مجاالت متنوعة، مثل 
األسهم، والصكوك، وأسواق 
النقد، وغيرها، ما ميكنهم من 
حتقيق أرباح مجزية تخدم 

مساعيهم االستثمارية.
حلســابات  وبالنســبة 
التوفير االستثمارية، أشار 
السرحان إلى استخدامها في 
إيداع مبالــغ يرغب العميل 
فــي ادخارها، ليقــوم البنك 
خالل فتــرات زمنية محددة 
باستثمارها وإيداع العوائد 
في ذات احلساب املستخدم، 
ويختلف هذا احلســاب عن 
الوديعة االستثمارية املذكورة 
فــي إمكانيــة الســحب منه 

واإليداع فيه بأي وقت.

ضمن مشاركته في «لنكن على دراية»

فهد السرحان

موضحا أن: «مهارة االدخار 
ببســاطة هي توفيــر جزء 
من املال الستخدامه ألهداف 
مستقبلية، أما االستثمار، فهو 
يتضمن تخصيص مبلغ مالي 
من قبل العميل ووضعه في 

«الكويتية» ترعى مسابقة
«سليمان صالح الريهيماني» للقرآن الكرمي

في إطار دعمها املســتمر 
لدفع عجلة العمل اإلنساني 
خطتهــا  مــع  ومتاشــيا 
لتطبيــق  االســتراتيجية 
للمســؤولية  سياســاتها 
االجتماعيــة، رعت شــركة 
الكويتية  اخلطوط اجلوية 
بعــدد من التذاكــر املجانية 
للفائزين مبسابقة سليمان 
صالح الريهيماني العشرين 
للقرآن الكرمي التي تنظمها 

جلنة التعريف باإلسالم.
وفــي هــذا الصــدد، قال 
الرئيس التنفيذي للخطوط 
اجلويــة الكويتيــة م.معن 
رزوقــي: يســر «الكويتية» 
رعاية مسابقة سليمان صالح 
الريهيماني العشرين للقرآن 
الكــرمي للمهتديــن اجلــدد 
واجلاليات املسلمة من غير 
العربية  باللغــة  الناطقــني 
التي تنظمها جلنة التعريف 
باإلســالم، حيث تأتي هذه 

واإلنسانية، كما أن املسؤولية 
االجتماعية للشركة تعتبر 
من أهم الواجبــات الواقعة 
على عاتقها، مؤكدا أن التزام 
الشــركة بتلــك الواجبــات 
يعد ضمن أهم أهدافنا التي 
نســعى إلى حتقيقهــا عبر 
وضــع بصمــة حقيقية في 
املجتمع تســهم في حتسني 
حياة اآلخرين نحو االجتاه 

األمثل ودائما نسعى إلى دعم 
مثل هذه املبادرات سواء في 
قطاعات الرياضية أو العلمية 
أو االجتماعية أو اإلنسانية 
لرفع اسم دولتنا في احملافل 
الدولية متاشيا وتأكيدا على 

اسم كويت اإلنسانية.
وفي ذات السياق، استقبل 
التنفيذي للخطوط  الرئيس 
الكويتيــة م.معــن  اجلويــة 
رزوقي وفدا من جلنة التعريف 
باإلسالم برئاسة املدير العام 
إبراهيم البدر ناقش الطرفان 
سبل تعزيز وتعميق العالقات 
بني شــركة اخلطوط اجلوية 
الكويتيــة وجلنــة التعريف 
باإلسالم، مؤكدا الدعم الكامل 
لشــركة اخلطــوط اجلويــة 
لألنشــطة والفعاليــات التي 
تقدمها جلنة التعريف باإلسالم 
متطلعني إلى خلق آفاق جديدة 
للتعاون بني الكويتية وجلنة 

التعريف باإلسالم.

م.معن رزوقي خالل استقبال إبراهيم البدر والوفد املرافق له

الرعاية مــن منطلق تنفيذ 
اخلطط االستراتيجية التي 
وضعــت، ولتعزيــز دورها 
املجتمعي واإلنساني ولدعم 

جميع مؤسسات الدولة.
وأضاف: الشركة حترص 
دائما على رعاية ودعم مثل 
هذه املبادرات والتي تعكس 
دور الشركة في رعاية ودعم 
األنشطة والبرامج االجتماعية 


