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الشركة استعرضت الفرص الوظيفية المتاحة من خالل جناحها الخاص

«زين» ترعى المعرض الوظيفي

لجامعة الشرق األوسط األميركية AUM

احتفا ًال بقدوم الشهر الفضيل

«التجاري» يكشف عن برنامجه الخيري
واالجتماعي خالل رمضان

• خالل تقدمي امل�ساعدات للم�ستحقني
• مسؤولو «زين» خالل املعرض

املزود الرائد للخدمات
�أعلنت زين
ّ
الرقمية يف الكويت عن رعايتها
الذهبية لفعاليات معر�ض الفر�ص
الوظيفية ال���ذي نظّ مته جامعة
ال�رشق الأو�سط الأمريكية AUM
يف ال��ف�ترة م��ن � 30 – 29أبريل
بتنظيم من مركز التطوير الوظيفي
(توطني) باحلرم اجلامعي مبنطقة
العقيلة ،وذلك بح�ضور الرئي�س
التنفيذي لقطاع املوارد الب�رشية
نوال بور�سلي.
وذك��رت ال�رشكة يف بيان �صحايف
�أنها حتر�ص على دعم هذا املعر�ض
الوظيفي ب�شكل �سنوي ملا ي�شهده
م��ن �إق��ب��ال كبري م��ن قبل الطلبة
وخريجي اجلامعة،
والطالبات
ّ
وذلك لت�ستعر�ض �سيا�سة التوظيف
التي تتبناها والفر�ص الوظيفية

امل��ت��اح��ة ل��دي��ه��ا� ،إل����ى جانب
تعريف الزائرين على جتربتها
الرائدة يف قطاع االت�صاالت كونها
ال�رشكة �صاحبة الريادة يف ال�سوق
الكويتي.
و�أ����ش���ارت زي���ن �إل���ى �أن��ه��ا قامت
ب��امل�����ش��ارك��ة يف امل��ع��ر���ض عرب
جناحها اخلا�ص ،والذي قامت من
خالله بتعريف زوار املعر�ض من
الطلبة والطالبات ببيئة العمل
لدى ال�رشكة و�رشح نوعية و�رشوط
الوظائف املتاحة لديها ،بالإ�ضافة
الزوار
�إلى �إجابة كافة ا�ستف�سارات
ّ
وتو�ضيح طبيعة العمل لدى خمتلف
الإدارات والقطاعات يف ال�رشكة،
والتعريف بالفر�ص الوظيفية
امل��ت��اح��ة للطلبة للعمل ب��دوام
جزئي �ضمن برنامج «�شبكة �شباب

زين» .FUN
و�أ�ضافت زين �أن املعر�ض قد �شهد
ُم�شاركة جمموعة من م�س�ؤويل قطاع
تقدمهم الرئي�س
املوارد الب�رشية ّ -
التنفيذي لقطاع امل��وارد الب�رشية
ن��وال بور�سلي  -يف ن��دوة خا�صة
لتعريف الطلبة على ا�سرتاتيجية
املوارد الب�رشية لدى زين ،والفر�ص
قدمها ال�رشكة
املتكافئة التي تُ ّ
لتحقيق امل�ساواة بني اجلن�سني
وال�شمولية يف بيئة العمل ،وغريها
من املوا�ضيع املتعلقة بالعمل يف
القطاع اخلا�ص.
وبينت ال�رشكة �أنها حتر�ص على
الفعالة يف املعار�ض
امل�شاركة
ّ
الوظيفية وتقدمي الدعم لها يف
�سواء
خمتلف اجلامعات والكلّيات –
ً
العامة �أو اخلا�صة منها  -على

مدار العام يف �إطار ا�سرتاتيجيتها
للموارد الب�رشية ،والتي ت�ساهم
م��ن خ�لال��ه��ا ب��ت��ط��وي��ر العملية
التعليمية يف اجلامعات والهيئات
وامل�ؤ�س�سات التعليمية يف الدولة
بهدف توفري فر�ص العمل لل�شباب
حديثي التخرج للعمل يف القطاع
اخلا�ص.
وحيث ت�ؤكد زين التي تعترب من
ك�برى امل�ؤ�س�سات االقت�صادية
الرائدة يف القطاع اخلا�ص الكويتي
على �أهمية قطاع املوارد الب�رشية،
فهي تعتربه من القطاعات الهامة
التي تلعب دور ًا جوهري ًا يف تنمية
م�سرية ال����شرك��ات وامل�ؤ�س�سات
يف الدولة ،وتنظر �إل��ى العن�رص
الب�رشي ك�أحد �أهم العنا�رص التي
ت�ؤثر يف �سوق العمل.

«الكويتية» رعت مهرجان سباق الخيل للموسم 2019/2018
رعت �رشكة اخلطوط اجلوية الكويتية
مهرجان ك�أ�س وجائزة �سباق اخليل
للمو�سم  2019/2018يف نادي
ال�صيد والفرو�سية ،وذلك من خالل
تقدمي ك�أ�س يحمل ا�سم اخلطوط
اجلوية الكويتية يف ال�شوط ال�سابع
م�سافة  1000مرت واملخ�ص�صة جلواد
النتاج املحلي املختلط ،حيث نُ ظم
املهرجان �ضمن �سباق االجتماع الـ
 22على م�ضمار النادي مب�شاركة 88
جواد ًا وفر�س ًا بالتعاون مع فرو�سية
نادي مبارك الكبري .وقد قام مدير
دائ��رة العالقات العامة والإع�لام
يف اخلطوط اجلوية الكويتية فايز
ال��ع��ن��زي بتقدمي ك ��أ���س اخلطوط
اجلوية الكويتية للفائز اجلواد
�شقراء د�سمان ال�سطبل د�سمان بقيادة
اجلوكي م��ورغ��ان ،كما مت تقدمي
ه��داي��ا ق ّيمة للفازين باملراكز
االولى.
وع��ل��ى هام�ش امل��ه��رج��ان ،قال
العنزي« :ي�رس اخلطوط اجلوية
الكويتية �أن ترعى مهرجان ك�أ�س
وج��ائ��زة �سباق اخل��ي��ل للمو�سم
 ،2019/2018حيث تعد رعاية

ال�رشكة للمهرجان �ضمن م�ساعيها
الدائمة للم�ساهمة يف دعم وت�شجيع
ال��ري��ا���ض��ة وال��ري��ا���ض��ي�ين وذل��ك
لرفع م�ستوى االن�شطة الريا�ضية
وال�����ش��ب��اب يف ال��ك��وي��ت ،خا�صة
و�أن هذا املهرجان حتديد ًا ي�شجع
املالك على زيادة االنتاج املحلي

• تتويج الفائز

واملحافظة على ريا�ضة الآب��اء
واالج����داد ال��ت��ي ط��امل��ا ك��ان لها
رونق خا�ص ًا يف حياتهم عرب اجراء
ال�سباقات وا�ستعرا�ض جمال اخليول
وغريها وملا لهذا املهرجان من
�أجواء ممتعة وم�شوقة ت�ضيف جانب ًا
من التحدي بني املتناف�سني».

واختتم العنزي ت�رصيحه بتقدمي
خال�ص ال�شكر والتقدير للقائمني
على تنظيم ه��ذا املهرجان وذلك
جلهودهم امل��ب��ذول��ة يف تنظيمه
ب�شكل ج��ي��د ،متمني ًا لهم دوام
التوفيق والنجاح يف املهرجانات
املقبلة.

• �أماين الورع

�أعلن البنك التجاري الكويتي عن
برناجمه االجتماعي خ�لال �شهر
رم�ضان الف�ضيل الذي ي�شتمل على
العديد من الفعاليات الإن�سانية
واخل�يري��ة التي ي� َت��ف� َّ�رد بها هذا
ال�شهر؛ وم��ن ه��ذا املنطلق ف�إن
البنك التجاري الكويتي لديه
برنامج مميز للفعاليات والأن�شطة
املجتمعية والإن�سانية واخلريية
التي يعتزم �إطالقها وتنظيمها خالل
ال�شهر الف�ضيل والهادفة يف جمملها
�إل��ى دع��م كافة م��ب��ادرات العمل
اخل�يري والإن�����س��اين مب��ا ي�ساهم
يف تر�سيخ مفهوم امل�س�ؤولية
االجتماعية ال�شاملة الذي �أر�ساه
البنك منذ وقت طويل.
ويف ت��ع��ق��ي��ب��ه��ا ع��ل��ى ب��رام��ج
امل�س�ؤولية االجتماعية للبنك
خالل ال�شهر الف�ضيل لهذا العام،
قالت نائب مدير ع��ام  -قطاع
التوا�صل امل�ؤ�س�سي يف البنك
 �أم���اين ال���ورع «يحتل مفهومامل�س�ؤولية االجتماعية وخدمة
املجتمع م��وق��ع � ًا ب����ارز ًا �ضمن
�سلم �أول��وي��ات البنك التجاري،
وي�سعى البنك جاهد ًا �إلى تر�سيخ
هذا املفهوم بهدف جت�سيد معاين
االنتماء وال���والء وخدمة جميع
�أطياف املجتمع» .وتابعت �أماين

• وتقدمي هدية للطفل

الورع مبينة �أن البنك قد د�أب خالل
�شهر رم�ضان من كل عام على �إعداد
برامج خا�صة لأن�شطته املجتمعية
مبا ين�سجم مع الطبيعة اخلا�صة
لل�شهر الف�ضيل والفعاليات
الإن�سانية واخلريية التي يحر�ص
التجاري على رعايتها وتنظيمها
مبا ي�ضمن توا�صل البنك مع فئات
املجتمع ب�شكل مبا�رش وكذلك
امل ��ؤ���س�����س��ات ال��ت��ي ت��خ��دم هذه
الفئات بهدف �إبراز روح التكافل
والتعاطف االجتماعي بني �أفراد
املجتمع خالل هذا ال�شهر.
وبينت �أم��اين ال��ورع �أن البنك،
وللعام ال��راب��ع على التوايل،
�سوف ي�ستكمل حملته املبتكرة
«�سحوركم علينا» لتوزيع وجبات
ال�سحور على ع��م��ال التنظيف
والبناء يف املناطق التي يتواجد
فيها جتمعات كبرية م��ن عمال
التنظيف والبناء.
وعن الفعاليات املرتبطة بالع�رش
الأواخ��ر من �شهر رم�ضان ،قالت
�أم���اين ال���ورع �إن البنك �سوف
يتعاون مع �إحدى اجلهات لتوزيع
وجبة �سحور خفيفة على امل�صلني
يف م�سجد ال��دول��ة الكبري ليلة
 27من ال�شهر الف�ضيل ،بالإ�ضافة
�إلى توزيع «هدية رم�ضان» على

م��رت��ادي امل�����س��اج��د يف الع�رش
الأواخر من �شهر رم�ضان.
و�إميان ًا من البنك ب�أهمية التوا�صل
م��ع ع��م�لائ��ه ع��ن ط��ري��ق مواقع
التوا�صل االجتماعي املختلفة،
�أو�ضحت �أن البنك �سوف يقوم
بتنظيم م�سابقة �أ�سبوعية طوال
ال�شهر الف�ضيل ر�صد لها جوائز
مالية وهدايا للفائزين ،ف�ض ً
ال عن
ا�ست�ضافة �أطباء متخ�ص�صني لتقدمي
ن�صائح و�إر�شادات حول ال�صحة
العامة وال�صيام ي�ستفيد منها
عمالء البنك من متابعي �صفحات
ال��ب��ن��ك ع��ل��ى م��واق��ع التوا�صل
االجتماعي.
�أم��ا عن الفعاليات التي �سوف
ت��واك��ب ن��ه��اي��ة ���ش��ه��ر رم�ضان
وا���س��ت��ع��دادات البنك لالحتفال
بعيد الفطر ال�سعيد� ،أ�شارت
�أم��اين ال��ورع �إلى �أن فريق قطاع
التوا�صل امل�ؤ�س�سي  -ومب�شاركة
عدد من املتطوعني � -سوف يقوم
بتوزيع ك�سوة العيد على عمال
النظافة والبناء يف �إط��ار حملة
«هون عليهم» التي �أطلقها البنك
منذ ما يزيد عن � 7سنوات ،و�سوف
ي�شارك املر�ضى والأطفال نزالء
امل�ست�شفيات فرحة االحتفال بعيد
الفطر ال�سعيد.

بنك الخليج أعلن الفائزين بسحب الدانة األسبوعي
خالل الفترة من  25 - 21أبريل الماضي
�أج��رى بنك اخلليج �سحب الدانة الأ�سبوعي
بتاريخ � 28أبريل احلايل� ،أعلن من خالله عن
�أ�سماء الفائزين اخلم�سة خالل الفرتة من 21
�إلى � 25أبريل  2019بجوائز نقدية قيمة كل
منها  1000دينار كويتي �أ�سبوعياً:
وفيما يلي �أ�سماء الفائزين اخلم�سة لهذا
الأ�سبوع:
• ليلى مبارك حممد الفقعان
• عيد عايد فزع ال�شمري
• علي ح�سني عبدالله حممد
• �أ�رشف عبدالرحمن عبده م�صطفى
• �سمرية بهبهاتي

ه���ذا ،وي��ج��ري بنك اخلليج �سحب الدانة
رب��ع ال�سنوي الثاين على اجلائزة البالغ
قيمتها 250.000دينار كويتي يف  26يونيو
املقبل ،يليه ال�سحب ربع ال�سنوي الثالث
يف � 25سبتمرب  2019على جائزة قيمتها
 500.000دينار كويتي� .أما ال�سحب الأخري
ف�سوف يقام يف  16يناير  2020و�سيتخلل هذا
ال�سحب تتويج مليونري الدانة لعام 2019
الذي �سيح�صل على جائزة بقيمة مليون دينار
كويتي.
وي�شجع بنك اخلليج عمالء الدانة على زيادة
فر�ص فوزهم عن طريق زيادة املبالغ التي

يتم �إيداعها يف احل�ساب ،با�ستخدام خدمة
الدفع الإلكرتوين اجلديدة املتاحة عرب موقع
البنك الإلكرتوين وتطبيق الهواتف الذكية.
كما يوفر ح�ساب الدانة العديد من اخلدمات
املتميزة لعمالئه منها خدمة «بطاقة الدانة
للإيداع احل�رصي» التي متنح عمالء الدانة
حرية �إي��داع النقود يف �أي وقت ينا�سبهم،
�إ�ضافة �إل��ى خدمة «احلا�سبة» املتاحة عرب
موقع البنك الإل��ك�تروين وتطبيق الهواتف
متكن عمالء الدانة من احت�ساب
الذكية ،والتي ِّ
فر�صهم للفوز يف �سحوبات الدانة الأ�سبوعية،
ربع ال�سنوية وال�سنوية.

نيسان البابطين تطرح عروض رمضان
على نيسان باترول

القوة والفخامة واملرونة تنتظرك لتخو�ض �أي مغامرة.
•
ّ

�أعلنت �رشكة عبد املح�سن عبد العزيز البابطني  ،الوكيل
الوحيد املعتمد ل�سيارات ني�سان يف الكويت� ،إط�لاق �آخر
عرو�ضها املخ�ص�صة ل�شهر رم�ضان املبارك على ني�سان باترول,
وتعد حملة رم�ضان التي طال انتظارها ،فر�صة رائعة لفرتة
حمدودة لال�ستمتاع باقتناء �سيارة �ضمن هذه الباقة املذهلة يف
هذا ال�شهر املبارك.
ومتنح «ني�سان البابطني» العمالء الذين يختارون ني�سان
باترول� ،أعلى قيمة تثمني ,ويح�صل عمالء ني�سان باترول على
ت�سجيل جماين وت�أمني �ضد الغري ،يليه تظليل النوافذ وحماية
�صبغ ال�سيارة جمان ًا �إ�ضافة �إلى اختيار العميل من باقات
�صيانة جمانية لغاية �7سنوات �أو �أعلى قيمة تثمني وفوقها
لغاية  1200د.ك �أو ق�سائم �رشائية لغاية  1200د.ك.
وتتمتع �سيارة ني�سان باترول ،V8التي تعد الطراز الأقوى
بقوة قدرتها  400ح�صان ،وعزم دوران يبلغ 560
يف فئتهاّ ،
نيوتن مرت ,ومع نظام حقن الوقود املبا�رش وتقنية نظام
املتحكم املتغاير برفع ال�صمامات� ،ستمنحك باترول �أق�صى
القوة مع �أقل ن�سبة من االنبعاثات ،يف حني �أن باترول
درجات
ّ
بقوة  275ح�صان ًا و 394نيوتن مرت من
تتمتع
اجلديدة
V6
ّ
العزم ,وتوفّ ر باترول  V6عزم دوران �أثناء القيادة بن�سبة
تبلغ � ٪12أكرث باملقارنة مع ال�سيارات املناف�سة.

• الأطفال �شاركوا يف الفعالية

حصد جائزة «أفضل خدمة مالية مبتكرة» للعام 2019

مندني« :بيتك» أول بنك في الكويت يطبق تقنية

الذكاء االصطناعي في العمليات التشغيلية
ح�صد بيت التمويل الكويتي،
«بيتك» جائزة «�أف�ضل خدمة مالية
مبتكرة» للعام  2019من جملة
 ،Arabian Businessوذل��ك
تقديرا ال�ستخدام تكنولوجيا
الروبوت املتطورة يف العمليات
ال��ت�����ش��غ��ي��ل��ي��ة ،ومب����ا يعك�س
ري���ادة البنك يف تبني احللول
التكنولوجية يف اخلدمات املالية
تنفيذا ال�سرتاتيجية �أمتتة الأنظمة
ومواكبة التطور الرقمي.
وت�سلم رئي�س اخلدمات امل�رصفية
ل�ل��أف���راد واخل���دم���ات املالية
اخلا�صة للمجموعة يف «بيتك»،
وليد خالد مندين اجل��ائ��زة يف
حفل جوائز «�أريبيان بزن�س» الذي
نظمته جمموعة  ITPالنا�رشة
للمجلة ،يف فندق الفور�سيزنز-
الكويت ،حيث مت تكرمي �أبرز
وال�شخ�صيات
امل���ؤ���س�����س��ات
الكويتية التي متيزت ب�إجنازاتها
يف قطاع الأعمال.
وقال مندين يف ت�رصيح �صحايف
على هام�ش ت�سلمه اجلائزة ،ان
جائزة «�أف�ضل خدمة مالية مبتكرة»
للعام  2019جاءت لت�ؤكد املكانة
الرفيعة التي يتمتع بها «بيتك» يف
اخلدمات املالية املبتكرة وتبني

• وليد خالد مندين مت�سلم ًا اجلائزة

�آخر التطورات يف التكنولوجيا
املالية ،مبا يعك�س ريادته يف
�صناعة التمويل اال�سالمي عامليا،
وحر�صه على منح العمالء جتربة
م�رصفية متميزة وف��ق معايري
عاملية يف اجل���ودة وال�سهولة
والدقة واالمان.
وذك��ر مندين �أن «بيتك» هو �أول
بنك يف ال��ك��وي��ت يطبق تقنية
الذكاء اال�صطناعي يف العمليات

الت�شغيلية ،مب��ا ي�شكل قيمة
م�ضافة و�أثر ًا ايجابي ًا كبري ًا على
�سهولة �إجناز املعامالت و�رسعة
معاجلة البيانات والعمليات،
وزيادة الكفاءة الإنتاجية وخف�ض
امل�صاريف الت�شغيلية ،وبالتايل
زي����ادة م��ع��دالت ر���ض��ا العميل
وتعزيز مكانة «بيتك» امل�ؤ�س�سة
امل��ال��ي��ة الإ���س�لام��ي��ة ال��رائ��دة
عاملياً.

