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«التجاري» يرعى حفل موظفي هيئة الصناعة

«بوبيان» :فرصة للعمالء تصوير الكويت من «الرئيسي»

في إطار حرص البنك التجاري
ال �ك ��وي �ت ��ي ع �ل ��ى ت ��وط �ي ��د أواص � ��ر
ال �ت �ع��اون ب�ي�ن��ه وب �ي��ن م��ؤس�س��ات
المجتمع ا ل�م��د ن��ي المختلفة ،قام
ال �ب �ن��ك ب ��رع ��اي ��ة ال �ح �ف��ل ال �س �ن��وي
ال� � �ث � ��ام � ��ن ل � �ت � �ك� ��ري� ��م ال� �م ��وظ� �ف� �ي ��ن
المتقاعدين والمتميزين في الهيئة
العامة للصناعة.
وق ��د أت ��ت ه ��ذه ال��رع��اي��ة إدراك ��ا
م��ن البنك بأهمية دع��م ومساندة
الهيئات والمؤسسات الصناعية
التي تعمل من أجل تنمية الصناعة
المحلية في البالد وكذلك تقديم كل
الدعم والمساندة لموظفي الهيئة
ال�م�ت�ق��اع��دي��ن واالح �ت �ف��اء ب�ه��م في
الفتة إنسانية وب��ادرة اجتماعية
من الهيئة والبنك.
وق� � � � ��د ق� � � � ��ام وزي � � � � � ��ر ال� � �ت� � �ج � ��ارة

زاوية مقره في المباركية األولى من نوعها

ركن
«األهلي»ً :
السيارات مجانا
لحاملي «بريستيج»
وWorld
MasterCard
يقدم البنك األهلي الكويتي
ل � �ع � �م �ل�ائ� ��ه ح � ��ام � �ل � ��ي ب� �ط ��اق ��ة
ح� �س ��اب ب��ري �س �ت �ي��ج وب �ط��اق��ة
األه�ل��ي World MasterCard
االئ � �ت � �م ��ان � �ي ��ة خ � ��دم � ��ة «رك � � ��ن»
ال �س �ي��ارات م�ج��ان��ا ف��ي م��واق��ع
م �خ �ت �ل �ف��ة ب �م �ن��اط��ق ال �ك��وي��ت،
وي��ؤك��د ال �ب �ن��ك اس�ت�م��راري�ت�ه��ا
خ�لال ال�ع��ام ال�ح��ال��ي ،ويسعى
إلى إضافة المزيد من المواقع
لراحة العمالء.
وتأتي هذه الخدمة لتضاف
إل � � ��ى م� �ج� �م ��وع ��ة ك � �ب � �ي� ��رة م��ن
ال�م��زاي��ا وال �خ��دم��ات ،ولتقديم
المزيد من الرفاهية للعمالء،
حيث يمكنهم االس�ت�ف��ادة من
خدمة «ركن» السيارات مجانا
بمجرد إبراز بطاقة بريستيج
أو ب� �ط ��ا ق ��ة األ ه� � �ل � ��ي World
 MasterCardاالئ�ت�م��ان�ي��ة في
 3ب � ��واب � ��ات ب �م �ج �م��ع م��اري �ن��ا
م � � � ��ول ،م� �ط� �ع ��م PF Changs
بشارع الخليج العربي ،مطعم
 Slider Stationم�ق��اب��ل قصر
السيف ،مطعم Fish Market
بشارع الخليج العربي ،فندق
ال �م��اري �ن��ا ،س�ت��ارب�ك��س كيفان
والجابرية.

المدعج والعجمي يكرمان هنادي المسلم
والصناعة د .عبدالمحسن المدعج
المدعج ومدير عام الهيئة محمد
ف �ه ��اد ال �ع �ج �م��ي ب �ت �ك��ري��م ال �م��دي��ر

اإلق �ل �ي �م ��ي ف� ��ي ق� �ط ��اع ال �خ ��دم ��ات
ال � �م � �ص� ��رف � �ي� ��ة ل� �ل ��أف � � ��راد ب ��ال �ب �ن ��ك
هنادي المسلم تقديرا من الهيئة

ل �م �س��اه �م��ات ال �ب �ن��ك ف ��ي م�خ�ت�ل��ف
األنشطة والفعاليات التي تنظمها
الهيئة لموظفيها على مدار العام.

أعلن بنك بوبيان منح عمالئه
ف ��رص ��ة رائ� �ع ��ة ل �م �م��ارس��ة ه��واي��ة
ال � �ت � �ص ��وي ��ر م � ��ن ال� �م� �ن� �ص ��ة ال �ت ��ي
صممها البنك في اعلى برج مبارك
بالمباركية (المقر الرئيسي للبنك)
حيث اصبح ف��ي امكانهم التقاط
صور رائعة لمدينة الكويت.
وقال مدير العالقات العامة في
بنك بوبيان قتيبة صالح البسام
ان «زاوي� � ��ة ب��وب �ي��ان» وه ��و االس ��م
الذي تحمله المنصة تعتبر االولى
م��ن ن��وع�ه��ا ف��ي ال�ك��وي��ت ك�م��ا انها
ال�م��رة االول��ى التى يمنح بنك في
الكويت مثل هذه الفرصة لممارسة
هوايتهم المفضلة.

«كامكو» ترعى معرض الفرص الوظيفية
بالجامعة األميركية
ف � � ��ي إط � � � � ��ار دع � �م � �ه� ��ا ل �ل �ق �ط ��اع
ال� �ت� �ع� �ل� �ي� �م ��ي وط � �ل � �ب� ��ة وط� ��ال � �ب� ��ات
الجامعات الكويتية ،أعلنت شركة
مشاريع الكويت االستثمارية إلدارة
األص� ��ول (ك��ام �ك��و) م�ش��ارك�ت�ه��ا في
معرض الفرص الوظيفية العاشر
ل�ل�ج��ام�ع��ة االم �ي��رك �ي��ة ف��ي ال�ك��وي��ت
ل��رب �ي��ع  ،2014وال � ��ذي ان �ط �ل��ق في
 15ابريل.
وق ��ال ��ت «ك ��ام �ك ��و» ان رع��اي�ت�ه��ا
الذهبية للمعرض جاءت مساهمة
م �ن �ه��ا ف ��ي دع � ��م ال � �ك � ��وادر ال �ش��اب��ة
واط � �ل� ��اع ال � �ط�ل��اب ع� �ل ��ى م�خ�ت�ل��ف
الفرص الوظيفية في شتى مجاالت
وق �ط ��اع ��ات ال �ع �م��ل ب��ال �ش��رك��ة بما
يتالءم مع أهدافهم وطموحاتهم.
وأك ��دت «ك��ام�ك��و» ان دوره ��ا في
دع��م ورعاية مثل ه��ذه الفعاليات،
ال ي�ن�ع�ك��س ع�ل��ى م�س�ت��وى ات�س��اع
اف��ق ال�ط�لاب ف��ي م�ج��ال التحصيل
العلمي وتعليمهم بشأن مدركات
سوق العمل فحسب بل انه يساهم
ب�ش�ك��ل ك�ب�ي��ر ف��ي ت��دع�ي��م المسيرة
ال �ت �ن �م��وي��ة ل �ل��دول��ة ف ��ي م�ج��االت�ه��ا
المختلفة.

تنمية مستدامة
وم� � � ��ن ج � �ه � �ت� ��ه ،ق� � � ��ال ال ��رئ� �ي ��س
ال �ت �ن �ف �ي��ذي ل �ق �ط ��اع ال� � �م � ��وارد ف��ي
«كامكو» محمد الحبيل «إن الشركة

عميد الجامعة وسناء الهدلق خالل االفتتاح
تعمل على المشاركة في مختلف
الفعاليات والمعارض التي تتعلق
بتطوير ال�م��وارد البشرية ،بهدف
استقطاب الكفاءات وتوفير الفرص
الوظيفية والتدريب المستمر لهم،
ومن منطلق استراتيجية واضحة
ل �ل �ت �ن �م �ي��ة ال� �م� �س� �ت ��دام ��ة ،وت �ن �م �ي��ة
المهارات المهنية».
ولفت الحبيل الى «انه في اطار
سياسة الدولة لتوظيف الكفاءات
ف ��ي ال �م �ج��االت ال �م �خ �ت �ل �ف��ة ،تبنت
«ك ��ام �ك ��و» اس �ت��رات �ي �ج �ي��ة واض �ح��ة
ل��دف��ع ع�م�ل�ي��ة ال�ت��وظ�ي��ف ل�ل�ش�ب��اب،
وه��و األم��ر ال��ذي ساهم على م��دار

س �ن��وات ف��ي دع ��م م�س�ي��رة ال�ش��رك��ة
االستثمارية».

إقبال ضخم
وم � ��ن ج �ه �ت �ه��ا ،أع� ��رب� ��ت ن��ائ �ب��ة
رئيس أول ادارة العمالء والتسويق
سناء الهدلق ،عن سعادتها بشأن
االق �ب��ال ال�ك�ب�ي��ر وال�م�ت�م�ي��ز لطلبة
وط��ال�ب��ات الجامعة االميركية في
ال�ك��وي��ت ع�ل��ى ج�ن��اح «ك��ام �ك��و» في
معرض الفرص الوظيفية العاشر.
وأكدت الهدلق ان هذه المشاركة
ال�س�ن��وي��ة ل�ل�ش��رك��ة ،ج ��اءت إي�م��ان��ا

م � ��ن «ك� ��ام � �ك� ��و» ب ��أه� �م �ي ��ة ال �ع ��ام ��ل
البشري المتميز في اثراء التجربة
اال س � �ت � �ث � �م� ��ار ي� ��ة ودور ا ل �ع �ن �ص��ر
الشبابي في دعم الروح المتجددة
ال �ت��ي ت �ل �ت��زم ب �ه��ا ال �ش��رك��ة ،وال �ت��ي
تنعكس على طرح افكار استثمارية
مبتكرة ومتجددة .وقالت ان دور
«كامكو» في دعم ورعاية مثل هذه
الفعاليات ،ال ينعكس على توسيع
اف��ق ال�ط�لاب ف��ي م�ج��ال التحصيل
العلمي وتعليمهم بشأن مدركات
سوق العمل فحسب بل انه يساهم
ب�ش�ك��ل ك�ب�ي��ر ف��ي ت��دع�ي��م المسيرة
التنموية للدولة.

واض� � ��اف ال �ب �س��ام ان ال�م�ن�ص��ة
ت �ت �م �ت��ع ب ��اع� �ل ��ى م� �ع ��اي� �ي ��ر االم � ��ن
والسالمة سواء من حيث التصميم
او االمكانات المتاحة ال��ى جانب
توفير كل االج��راء ات المتبعة في
ال �ص �ع��ود ال ��ى االم ��اك ��ن ال�م��رت�ف�ع��ة
م ��ن ح �ي��ث االم � ��ن وال �س�ل�ام��ة وم��ن
ب�ي�ن�ه��ا ت��واف��ر رج� ��ال االم� ��ن ط��وال
فترة التصوير وتوافر حزام االمان
وغيرها من االجراءات.
واوض� ��ح ال �ب �س��ام ان اس�ت�خ��دام
ال �م �ن �ص��ة ي �ت��م م ��ن خ �ل�ال م��راس�ل��ة
ال �ب �ن��ك ع �ل��ى ال �ب��ري��د االل �ك �ت��رون��ي
ال �م �خ �ص��ص ل �ه ��ذا ال� �غ ��رض وه��و
social@bankboubyan.com

حيث سيتم التواصل مع العمالء
ب�ع��د اس �ت�ل�ام ال �ب��ري��د االل�ك�ت��رون��ي
م�ع�ه��م وح �ج��ز ال �م��وع��د المناسب
لهم والمتاح.
وسيكون امام كل عميل فرصة
ساعة مع السماح له باصطحاب
مرافق لالستمتاع بهذه التجربة.
وح � � � � ��ول ال� � � �ه � � ��دف م � � ��ن زاوي � � � ��ة
«ب ��وب � �ي ��ان» ق � ��ال ال� �ب� �س ��ام ان ب�ن��ك
بوبيان ايقن السيما مع التطورات
ال �س ��ري �ع ��ة ال� �ت ��ي ي �ش �ه��ده��ا ع��ال��م
التواصل االجتماعي والذي ألغى
كل الحدود اهمية اتجاه الشباب
ن�ح��و ال�ت�ص��وي��ر وال� ��ذي ب ��ات اح��د
اهم وسائل التواصل فيما بينهم

خاصة مع وج��ود وسيلة تواصل
رائعة كـ»انستغرام» والتي اطلقت
ب ��وج ��وده ��ا م �ك��ام��ن االب � � ��داع ل��دى
الكثيرين.
م ��ن ه �ن��ا ج � ��اءت ف �ك ��رة «زاوي � ��ة
ب � ��وب� � �ي � ��ان» وال � � �ت� � ��ي ت� �س� �ع ��ى ال� ��ى
اط�لاق مكامن االب��داع ل��دى عمالء
ال �ب �ن��ك ودف �ع �ه��م دوم� ��ا ال ��ى م��زي��د
م��ن االب�ت�ك��ار واالن �ط�ل�اق ف��ي عالم
المحدود من الخيال واالبداع.
واك� ��د ال �ب �س��ام ان ال �ب �ن��ك ي��ؤم��ن
باهمية دوره االجتماعي واطالق
ال� �م� �ب ��ادرات وت �ن �ظ �ي��م ال�ف�ع��ال�ي��ات
واالن �ش �ط��ة غ�ي��ر ال�م�ص��رف�ي��ة ال�ت��ي
تساهم في مسؤوليته االجتماعية.

