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شركة «عيسى حسني اليوسفي وأوالده» تفتتح
معرض «بست اليوسفي لإللكترونيات» رقم ٢١ بالفروانية

يعتبر من أحدث معارضها وينضم إلى السلسلة املنتشرة في الكويت
وائل ديب لدى قص شريط افتتاح معرض بست اليوسفي لإللكترونيات رقم ٢١ في منطقة الفروانية  (متني غوزال)

أعلنــت شــركة عيســى حســني 
اليوسفي وأوالده عن افتتاح معرض 
بست اليوسفي لإللكترونيات رقم ٢١

في منطقة الفروانية، والذي يعتبر من 
أحدث معارض بست لإللكترونيات، 
وينضــم هــذا املعــرض اجلديد إلى 
سلســلة معارض بســت اليوسفي 

املنتشرة في الكويت.
وذكرت الشركة أن افتتاح معرضها 
هــذا يأتــي ضمن إطــار السياســة 

التوســعية التــي تنتهجها من أجل 
تقــدمي خدماتهــا للعمــالء بســرعة 
ومرونــة، ولتوفير وقتهم وجهدهم 
وتلبية احتياجاتهــم، ليصبح عدد 
فروع بست اليوسفي ٢١ فرعا تغطي 
معظم مناطق الكويت وأيضا للعمل 
علي إرضاء عمالئهــا بإتاحة افضل 
وســائل وأماكــن التســوق املمكنة، 
حيث تســعى شركة بست من خالل 
التوســع في عدد معارضها املتاحة 

أمام اجلمهــور إلى تعزيــز اخلدمة 
وتوفيرهــا إلى أكبر قاعــدة ممكنة 
من العمالء. وكانت شركة اليوسفي 
قد افتتحت الفرع األول من معارض 
بســت اليوســفي لإللكترونيات في 

منطقة حولي سنة ٢٠٠٩.
وأكد وائل ديب املدير العام لشركة 
بست اليوسفي حرص الشركة على 
توفير أفضل اخلدمات بأسلوب مبتكر 
ومميز يناســب متطلبــات العمالء. 

وأضاف أن شــركة بســت اليوسفي 
لإللكترونيــات مازالت متلك خططا 
مستقبلية الفتتاح معارض مماثلة 
في املستقبل سيتم اإلعالن عنها قريبا 
وذلك متاشــيا مع سياســة الشركة 
إلرضاء أكبر عدد من زبائنها الكرام.

وأضاف أن شركة عيسى حسني 
اليوســفي وأوالده، ومــن خــالل 
شبكة شركات التجزئة اخلاصة بها 
وســمعتها اجليدة أصبحت بال شك 

الشريك املفضل للعديد من العالمات 
التجارية العاملية التي ترغب في طرح 

منتجاتها في السوق الكويتي.
وذكر أن املعــرض اجلديد صمم 
بأحداث الديكــورات ويحتوي على 
جميــع منتجــات بســت اليوســفي 
احلديثة، مضيفا انه مبناسبة افتتاح 
املعرض اجلديد ستكون هناك العديد 
من العــروض اخلاصــة واخلدمات 
للمســتهلك، منهــا خدمة األقســاط 

املميــزة التي تصل إلــى ٤ عروض، 
حيث باستطاعة املســتهلك اختيار 
القسط من خالل الباقة التي يريدها 
من األقســاط وهــذه امليزة حصرية 

لدى «بست اليوسفي».
وأشــار وائل ديب إلى أن «بست 
اليوســفي» ســتقدم أفضــل خدمة 
للمســتهلكني مــن حيــث املنتجات 
واجلودة وأيضا اخلدمة ما بعد البيع 

والصيانة والتركيب.

العديد من العروض اخلاصة واخلدمات للمستهلك منها األقساط املميزة التي تصل إلى ٤ عروضاملعرض اجلديد ُصمم بأحدث الديكورات ويحتوي على جميع منتجات بست اليوسفي احلديثة

«وربة» يشارك في معرض «دورنا اإلعالمي» ع اتفاقية متويل مع اجلامعة األمريكية الدولية KIB يوقِّ
أعلــن بنــك وربــة عــن 
مشاركته في معرض «دورنا 
اإلعالمي» األول من نوعه في 
العالقات العامــة الذي يقام 
في الفترة الصباحية ابتداء 
من الثالثــاء املوافق ٦ حتى 
٨ ديســمبر مبدينــة صباح 
السالم اجلامعية - الشدادية 
جامعة الكويت - حتت رعاية 
عميد كلية اآلداب د.عبدالهادي 

العجمي.
وبهذا الصــدد، قال أمين 
ســالم املطيــري - مديــر 
التســويق واالتصال  قطاع 
املؤسســي فــي بنــك وربة: 

الكويــت  يواصــل بنــك 
الدولي (KIB) دوره كشريك 
مالــي موثــوق يســتجيب 
ملتطلبات عمالئــه احلياتية 
من كل النواحي، وعلى رأسها 
جانــب التعليم، حيــث قام 
مؤخرا بتوقيــع اتفاقية مع 
اجلامعــة األمريكية الدولية 
(AIU)، مســاهما مبوجبهــا 
بتقــدمي عرض علــى متويل 
«مســاومة» تعليمي ميســر 
بدون أربــاح، لغاية ٢٥ ألف 
دينــار، والذي ميتد حتى ١٢

شهرا بحد أقصى، وذلك ضمن 
أحدث عروض KIB لتمويالت 

الســتراتيجيته  تعزيــزا 
الطاقــات  لدعــم  الهادفــة 
الشبابية والطالبية، وحتقيقا 
للمسؤولية االجتماعية نحو 
رعايــة الطلبــة والنهــوض 
بالتعليم والشباب، واملساهمة 
في حتقيق أهدافهم، وإيجاد 
سبل تفتح اآلفاق نحو مزيد 
من النجاح واإلبداع والتطور 
العلمــي، وحتفيز الشــباب 
على املضي قدما والتخطيط 

املستقبلي الناجح».
وأضاف املطيري: «يولي 
بنــك وربــة اهتمامــا كبيرا 
لشــريحة الطلبــة، يتمثــل 

تتوافــق متامــا مــع أحــكام 
الشريعة اإلسالمية.

وفي حديثه حول تنظيم 
 ،AIU هذه الشراكة مع جامعة
أشاد رئيس املبيعات املركزية 
بالوكالة في KIB، عبدالعزيز 
الشمري، بداية باجلهود التي 
بذلتهــا إدارة اجلامعــة فــي 
التنسيق بني األطراف املعنية 
إلعداد هذه االتفاقية وحتديد 
محاورها، متوجها بالشــكر 
لكل من ســاهم بالعمل على 

إجناحها من الطرفني.
ومــن ثم، تابع الشــمري 
ليؤكــد علــى ســعي البنــك 

في دعم أنشطتهم املختلفة، 
مبــن فيهم شــريحة الطلبة 
واخلريجــني، ومســاعدتهم 
علــى بناء مســتقبل أفضل، 
ويحــرص علــى املســاهمة 
منذ ســنوات على املشاركة 
املعــارض  فــي مثــل هــذه 
والفعاليات التي توجه طاقات 
الطلبة إلى املسار التعليمي 
الصحيح، وتسخير قدرتهم 
املتميزة على فهم التطورات 
التكنولوجيــة ومتغيــرات 
املجتمع العصرية في تقدمي 
أحدث املنتجــات واخلدمات 

الرقمية».

الدؤوب نحو توسيع قاعدة 
شراكاته في املجال التعليمي، 
وتعزيــز عالقــات التعــاون 
الثنائــي التــي تربطــه مــع 
مختلف الهيئــات التعليمية 
في الكويت، سواء احلكومية 
أو اخلاصة، وذلك للعمل على 
تطوير حلول متويلية ميسرة 
لعمالء الطرفني، تســاعدهم 
على حتمل التكاليف الدراسية 
ألبنائهم - مبا يالئم متطلبات 
كل شريحة منهم - خاصة في 
ظل ارتفاع التكلفة املعيشية، 
املدرســية  واملتطلبــات 

ومستلزماتها اليومية.

األول من نوعه في العالقات العامة بجامعة الكويت لتلبية احتياجات عمالئه التمويلية في املجاالت التعليمية

أمين املطيري عبدالعزيز الشمري

«تأتي مشــاركة بنــك وربة 
في معــرض دورنا اإلعالمي 

تلبــي مختلــف االحتياجات 
املعيشــية للعمــالء، والتي 

«الدعوة اإللكترونية»: «أمانة 
األوقاف» دعمت «ترجمات القرآن»

صــّرح مديــر جلنــة 
الدعوة اإللكترونية التابعة 
جلمعية النجــاة اخليرية 
عبــداهللا الدوســري بــأن 
العامــة لألوقاف  األمانــة 
شريك استراتيجي وداعم 
رئيسي ملشــاريع اللجنة، 
مثمنا حرص األمانة على 
اختيــار ودعم املشــاريع 
الدعويــة املهمــة، ومنهــا 
«مشــروع القــرآن الكرمي 

وترجماته وعلومه».
وأشار الدوسري إلى أن 

مشــروع نشــر علوم وترجمات القرآن الكرمي وعلومه هو 
مشــروع متميــز في خدمة كتاب اهللا تعالى، حيث يشــمل 
٣ مواقع إلكترونية تقدم مواد مقروءة ومســموعة ومرئية 
في علوم القرآن، إضافة إلى عدد ٢ تطبيق للهواتف الذكية 
واألجهــزة اللوحيــة تعمل بنظامي التشــغيل آبل اســتور 

وآندرويد.

عبداهللا الدوسري

«الرحمة»:  العمل التطوعي 
الكويتي حافل بخدمة احملتاجني

املديــر  نائــب  قــال 
العام لشــؤون االتصاالت 
والتســويق وتكنولوجيا 
املعلومــات فــي جمعيــة 
الرحمــة العاملية د.عدنان 
احلداد إن العمل التطوعي 
الكويتــي حافــل بخدمــة 
احملتاجني في شتى البقاع.
وفي تصريح صحافي 
له جدد احلداد دعوة الرحمة 
الفرق  العامليــة ملختلــف 
التطوعيــة الكويتيــة إلى 
االســتمرار في مســيرتها 

التــي تبعث على الفخر لكويت اخليــر والعطاء، والتحلي 
بقيم اإلصرار وروح الفريق الواحد وقوة اإلرادة والعزمية 
وابتكار األفكار الرائدة التي تلبي احتياجات الفئات الضعيفة 
واحملتاجــة. وأوضح احلداد أن الرحمة العاملية تعمل على 
دعم ثقافة التطوع في العمل اخليري واإلنســاني، واحلث 

على املشاركة املجتمعية في فعل اخلير.

د.عدنان احلداد

استطالع «ديليفرو»: الفشار والبيتزا خيار جمهور الكرة
كشــفت شــركة ديليفرو 
عن نتائج اســتطالع أجرته 
ملعرفــة األطعمة املفضلة في 
الكويت من الوجبات اخلفيفة 
خالل كأس العالم ٢٠٢٢. وقد 
جــاءت األطعمــة التي تؤكل 
باليد والوجبات اخلفيفة على 
رأس القائمة، حيث تصدر كل 
من الفشار والبيتزا املركزين 
األول والثاني على التوالي، في 
حني احتلت رقائق البطاطس 

والتغميسات املركز الثالث.
وفي هذا الصدد، صرحت 
سهام احلسيني، املديرة العامة 
لشــركة ديليفــرو الكويــت 
قائلــة: «نحــن متحمســون 
للغاية لتقريــب الناس أكثر 
من األطعمــة احملببة لديهم، 
الســيما خــالل كأس العالم، 
باعتبــاره مناســبة جتمــع 
عشاق كرة القدم مع عائالتهم 

تؤكل باليد أكثر فيما يتعلق 
بالوجبات اخلفيفة املفضلة 
لديهم. ووفقا لالستطالع الذي 
أجرته «ديليفرو»، يفضل ٣٧٪ 
من األشــخاص تناول وجبة 
الفشار أثناء مشاهدة مباريات 
كــرة القدم، فــي حني يفضل 
٣٤٪ تنــاول البيتزا، أما ١٢٪ 

سهام احلسيني

وأصدقائهــم. كما نتطلع إلى 
مشــاركة اللحظات السعيدة 
مع عمالئنا وخلق املزيد من 
الذكريــات لهم مــع وجباتنا 

اخلفيفة وأكالتنا املفضلة».
أثنــاء مشــاهدة مباريات 
كرة القدم، يفضل األشخاص 
فــي الكويــت األطعمــة التي 

من املشــاركني باالســتطالع 
فيرغبــون بتنــاول رقائــق 

البطاطس والتغميسات.
فــي  مييــل األشــخاص 
الكويت أيضا إلى االستمتاع 
بالتخطيط لوجباتهم وتصفح 
التوصيــل قبــل  تطبيقــات 

اختيار طلباتهم. 

«األوقاف» و«الشؤون» تشاركان
في حملة «ال للمخدرات»

شــاركت وزارة األوقاف والشؤون اإلســالمية ممثلة بإدارة التأهيل والتقومي 
في احلملة التوعوية بعنوان «ال للمخدرات» ســعيا لتحقيق الشــراكة املؤسسية 
ومنظومة نشر الوعي املجتمعي مع وزارة الشؤون االجتماعية ممثلة بإدارة تنمية 
املجتمع بهدف االرتقاء مبستوى الوعي لدى الطلبة وخدمة أهالي منطقة اجلهراء. 
في هذا السياق، تطرق د.عماد العون إلى آفة املخدرات وحذر من خطرها الداهم على 
الشباب نفسيا وصحيا واجتماعيا وسلوكيا ومهنيا، وأثرها املدمر على العائالت.

«العلوم االجتماعية»: الكويت حريصة على حفظ تراثها الوطني
أكدت كلية العلوم االجتماعية بجامعة 
الكويت أهميــة التراث في ابراز التنوع 
الثقافي بني املجتمعات والشعوب حول 
العالم، مشــددة بهذا الشأن على حرص 

الكويت على حفظ تراثها الوطني.
وقالت القائم بأعمال عميد الكلية د.مها 
السجاري في مؤمتر صحافي أمس االثنني 
إنه انطالقا من ذلك ستنظم الكلية مؤمتر 
«احلفاظ على التراث الثقافي في الكويت» 

١٢ ديسمبر اجلاري بالتعاون مع مكتب 
(يونسكو) لدول اخلليج واليمن ويستمر 

يوما واحدا في جامعة الكويت.
وأضافت السجاري أن تنظيم املؤمتر 
يأتي تزامنا مع االحتفال باليوم العاملي 
للتراث الســمعي والبصــري، الفتة إلى 
حرص الكويت على حفظ التراث الوطني 
من خالل التسجيالت الصوتية والصور 
الفوتوغرافية واملتحركة املوثقة، إضافة 

إلى إقامة العديد من االتفاقيات الدولية 
والبرامــج احمللية واملناهــج التعليمية 
املبانــي  املتاحــف وصيانــة  وإنشــاء 
التاريخية. من جانبه، قال أستاذ اآلثار 
واألنثربولوجيــا فــي جامعــة الكويت 
د.حســن أشكناني إن املؤمتر يهدف إلى 
تســليط الضوء على اجلوانب املختلفة 
للتــراث الثقافــي وعلــى حالــة صونه 

جانب من احلملةواحلفاظ عليه في الكويت.


