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«سيفور فينتشرز» تختتم برنامج تـسريع
األعمال لخريف 2018

• مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب خالل زيارته جناح «كي جي ال» في معرض الفرص الوظيفية

ساعدت الشباب الكويتي على استكشاف آفاق سوق العمل الجديد
• املشاركون في دورة تسريع األعمال

�أعلنت �رشكة �سيفور فينت�رشز عن
ختام دورة املجموعات النا�شـئة
ُّ
املـ�شاركة يف برنامج تـ�رسيع
الأع��م��ال خلريف  ،2018حيث
�شارك امل�ؤ�س�سون ف��ور �إنتهاء
ال�برن��ام��ج يف دورة تدريب ّية
ُمـكثّفة حت��ت ع��ن��وان «Deep
 .»Diveوت�ضمنت دورة «Deep
 »Diveالعديد م��ن الفعاليات
ف��ردي��ة ُمكـثّفة
منها جل�سات
ّ
للتوجيه والإر���ش��اد ،بالإ�ضافة
�إلى يوم العر�ض التجريبي الذي
الفعال
يو�ضح كـيف ّية التوا�صل
ّ
ّ
مع املجتمع ،كما ا�شتملت على
مـنتدى للم�ستثمرين لتمكني
امل�شاركني من الإنخراط مبا�رشة
مع امل�ستثمرين والتوا�صل معهم.
وق��د اقيمت ه��ذه ال���دورة خالل
الفرتة من � 26إلى  28نوفمرب يف
اجلمعية االقت�صادية الكويتية
مبفرها يف بنيد القار.
ويف هذا االط��ار ،عقدت جل�سات
الإر�شاد يف اليوم الأول من دورة
« ،»Deep Diveوت�ضمنت متكني
م�ؤ�س�سي ال�رشكات النا�شئة من
االجتماع م��ع ذوي االخت�صا�ص
�ردي��ة
وامل��ر���ش��دي��ن بجل�سات ف� ّ
للإجابة عن بع�ض الأ�سئلة النهائ ّية

• من احلضور

ُّ
املـتعلقة مب�شاريعهم ،كما �أُتيحت
لهم فر�صة احل�صول على توجيهات
و�إر���ش��ادات عمل ّية من املر�شدين
و�أ�صحاب االخت�صا�ص ،ويف اليوم
ال��ت��ايل م��ن ال���دورة التدريب ّية،
تَ ـمكّ ن امل�����ش��ارك��ون م��ن خو�ض
جتربة يوم العر�ض التجريبي،
ال��ذي حمل عنوان «ت��ذوق الغد:

ال��ذك��اء اال�صطناعي وال��غ��ذاء».
تكلل احلفل بح�ضور نخبة من �أهم
�صـنّاع القرار الداعمني لل�رشكات
ُ
النا�شئة ،والقيادات الرائدة يف
جمال �صناعة امل��واد الغذائية،
واملهتمني ب��ال��غ��ذاء ومتذوقي
الطعام.
حيث بد�أ يوم العر�ض التجريبي

بكلمة ترحيب ّية ق�صرية من مديرة
الربنامج� ،أم�يرة الزايد ،التي
ق��دم��ت ��شرك��ة �سيفور فنت�رشز
وال�رشكات النا�شئة ُّ
امل�شاركة ،ثم
تالها عر�ض البتكارات ومنتجات
ال�رشكات النا�شئة.
��دم ُم�ؤ�س�س �رشكة �سيفور
ث��م قَ � ّ
فينت�رشز ،ر�شيد �سلطان ،حلقة
نقا�شية متحورت حول م�ستقبل
الذكاء الإ�صطناعي الذي من �ش�أنه
�إعادة ت�شكيل امل�شهد الغذائي كما
هو ُمتعارف عليه اليوم.
وتواجد يف احللقة النقا�شية كل
من عبد الله ال�سبيعي  -ال�رشيك
امل�ؤ�س�س والرئي�س التنفيذي
لتطبيق «نقوة»� ،سامر الرتزي -
ال�رشيك امل�ؤ�س�س ل�رشكة «�إيال»،
حممد الطنطاوي  -املدير التنفيذي
وم�ؤ�س�س �رشكة «�أجولو».
ومن اجلدير بالذكر �أن ال�رشكات
الأربع تقوم بالفعل باال�ستفادة من
الذكاء اال�صطناعي عرب من�صاتها
والذي متكّ نت بف�ضله من م�شاركة
كم هائل من البيانات مع العمالء،
�شهدت دورة املجموعات خلريف
 2018م�شاركة  7م�شاريع نا�شئة
من بني  220متقدم من  25دولة
ُمـختلفة.

لعمالء حساب التوفير ذي العائد األعلى في الكويت

«كي جي إل» شاركت في المعرض
السنوي الثاني للفرص الوظيفية
�شاركت �رشكة رابطة الكويت
واخلليج للنقل «ك��ي ج��ي ال»
يف «املعر�ض ال�سنوي الثاين
للفر�ص الوظيفية والدرا�سية»،
والذي �أقيم حتت رعاية الهيئة
ال��ع��ام��ة للتعليم الطبيقي
وال���ت���دري���ب يف  26نوفمرب
املا�ضي ،ومت اختتامه بنجاح
يف  28نوفمرب .2018
وا�ست�ضاف املعر�ض الطلبة
الزائرين على مدار ثالثة �أيام
من انعقاده ،يف �صاالت عر�ض
الهيئة العامة للتعليم الطبيقي
والتدريب مبنطقة ال�شويخ،
لتحقق جمموعة «ك��ي جي ال»
�أه��داف��ه��ا م��ن خ�لال ا�ستقطاب
ال����ك����وادر ال��وط��ن��ي��ة ل�صقل
مواهبهم ومهاراتهم يف القطاع
لوجي�ستي.
ومثل جناح ال�رشكة يف املعر�ض
فريق �إدارة املوارد الب�رشية يف
«ك��ي ج��ي �إل» ،وعمل الفريق
على تقدمي املعلومات للزائرين
عن �أن�شطة ال�رشكة املتنوعة
وعملياتها الوا�سعة النطاق يف

�شتى جماالتها اللوجي�ستية.
وب��ه��ذه املنا�سبة ،ق��ال نائب
الرئي�س التنفيذي يف �رشكة
رابطة الكويت واخلليج للنقل
«ك���ي ج��ي �إل» ع��ل��ي ال����داود،
�إن ال�رشكة ت�سعى لإ�ستقطاب
الكوادر الوطنية ال�شابة حديثي
التخرج ،الباحثني عن فر�ص
عمل يف القطاع اخلا�ص.
وركزت ال�رشكة على ا�ستقطاب
�شباب م�ستعد خلو�ض املناف�سة
والتعلم من التجارب امليدانية،
�ساعي ًا يف بناء حياته العملية
بعيد ًا عن الروتني اليومي كما
هو احل��ال يف قطاعات العمل
الأخرى.
و�أو���ض��ح ال����داود ان م�شاركة
ال����شرك��ة يف ه���ذا املعر�ض،
ج��اء بهدف خلق مناخ جاذب
للطلبة والباحثني عن العمل
وم�ساعدتهم على ا�ستك�شاف �آفاق
�سوق العمل اجلديدة وتنمية
ال��وع��ي الوظيفي ل��دي��ه��م ،ال
�سيما �أن املعر�ض يتيح الفر�ص
لأ�صحاب الأع��م��ال وال�رشكات

لتوظيف الباحثني عن العمل
من ذوي اخل�برات واخلريجني
اجلدد.
واكد ال��داود ان املعر�ض �أتاح
املجال ام��ام ال�رشكة للحديث
ع��ن �أن�شطتها و�أع��م��ال��ه��ا يف
العديد م��ن القطاعات ب�شكل
تف�صيلي ،وعن �إمكانات ال�رشكة
يف خلق فر�ص العمل وتوفري
الأمن الوظيفي للطلبة ولل�شباب
الكويتي الواعد ،وحر�ص « كي
جي ال» على ا�ستثمار قدراتهم
ومواهبهم.
جدير بالذكر �أن �رشكة رابطة
الكويت واخلليج للنقل «كي
ج��ي ال» �رشكة متخ�ص�صة يف
حلول الإمداد املتكاملة و�سل�سلة
التوريد والنقل اللوجي�ستي
بال�رشق الأو���س��ط ،بالإ�ضافة
�إل��ى ت�أجري ال�سيارات ،جمع
ال��ن��ف��اي��ات ،ن��ق��ل ال���رك���اب،
و�أعمال و�إدارة املوانئ وال�شحن
وال��ت��ف��ري��غ ع��ل��ى ال�صعيدين
الإقليمي وال��دويل ،وذل��ك منذ
ت�أ�سي�سها يف عام .1956

« »KIBيعلن أسماء الفائزين في السحب األخير

لحملة «اكسب ضعف مدخراتك»

• عثمان توفيقي

�أعلن بنك الكويت الدويل « »KIBعن
�أ�سماء الفائزين يف ال�سحب الثالث
والأخ�ي�ر حلملته اجل��دي��دة «اك�سب
�ضعف م��دخ��رات��ك» لعمالء ح�ساب
التوفري والتي من خاللها دمج ولأول
م��رة يف ال��ك��وي��ت ميزتي التوفري
وال�سحوبات يف ح�ساب واحد ،حيث
ح�صل العمالء على فر�صة دخول
ال�سحب ال�شهري مقابل كل  100د.ك
مودعة يف احل�ساب ،مما �أهلهم للفوز
باجلائزة الكربى وهي م�ضاعفة مبلغ
اال�ستثمار لغاية  5,555د.ك .كما
منحت احلملة الفر�صة لـ  10عمالء
للفوز مببلغ  100د.ك �شهري ًا.
وترتجم ه��ذه احلملة �سعي «»KIB

املتوا�صل ملكاف�أة عمالئه وت�شجيعهم
على زي��ادة املبالغ امل�ستثمرة يف
ح�ساب التوفري ذي العائد الأعلى
يف الكويت بن�سبة  ،%1.65حيث �أن
كل  100د.ك يتم �إيداعها يف ح�ساب
التوفري تتيح للعميل فر�صة دخول
ال�سحب ال�شهري على اجلائزة الكربى
لربح �ضعف قيمة املبلغ امل�ستثمر
لغاية  5,555د.ك كحد �أق�صى� ،إلى
جانب جوائز نقدية �أخرى وهي عبارة
عن  100د.ك �شهري ًا لـ  10فائزين.
وبهذه املنا�سبة ،قال مدير عام
الإدارة امل�رصفية للأفراد يف البنك
عثمان توفيقي ان « »KIBيلتزم
بتقدمي �أف�ضل العرو�ض واملنتجات

املبتكرة يف ال�سوق والتي تواكب
اح��ت��ي��اج��ات و�أ���س��ل��وب ح��ي��اة كل
�رشائح العمالء ،م�شريا �إل��ى �أن
حملة «اك�سب �ضعف مدخراتك» ت�أتي
لت�ؤكد حر�ص البنك على مكاف�أة
العمالء على ثقتهم ووالئهم ،و�أن
عر�ض ح�ساب التوفري اجلديد يتيح
للعمالء احلاليني واجل��دد وملدة
حمدودة فقط ميزة فريدة من نوعها
والوحيدة على م�ستوى القطاع
امل�رصيف يف الكويت وهي �إمكانية
اال�ستفادة من عوائد ح�ساب التوفري
الأعلى بني البنوك بن�سبة ،%1.65
بالإ�ضافة �إلى ميزة التوفري والفوز
باجلائزة الكربى.

• توافد الطلبة على جناح «كي جي ال»

أكثر من  2900مشارك سجلوا في السباق الخيري في عامه الثامن

اختتام سباق  RunKuwaitبنجاح يساهم في تقديم أكثر من  1000جلسة عالج

• الفائزون في السباق

�أعلنت جمموعة فوزية ال�سلطان ال�صحية عن اختتام �سباق
بنجاح باهر بهدف م�ساندة
 RunKuwaitاخلريي الثامن
ٍ
الأطفال ذوي االحتياجات اخلا�صة .ولقد حظي ال�سباق
لهذا العام على �أكرب ن�سبة م�شاركات يف تاريخه وذلك
بو�صول �أعداد الت�سجيل لأكرث من  2900م�شارك والذين
حر�صوا على ح�شد الدعم والتوعية وامل�ساهمة بعالج
الأطفال ذوي االحتياجات اخلا�صة.
وقامت فعاليات ال�سباق لهذا العام بجمع �أك�ثر من
 60.900دينار كويتي ومن املتوقع ت�سخري املبلغ لتقدمي
�أكرث من  1000جل�سة عالجية باملجان للأطفال الذين يتم
عالجهم يف وحدة تقييم وت�أهيل الطفل التابعة ملجموعة

• انطالق السباق اخليري

فوزية ال�سلطان ال�صحية.
وذلك بالإ�ضافة �إلى العديد من اجلل�سات العالجية التي
يتم دعمها من قبل �صندوق املركز وبن�سبة  %90ح�سب
تقييم احلالة ال�صحية واملادية للمري�ض.
وتعليق ًا على جناح ال�سباق ،حتدثت الرئي�س واملدير
التنفيذي ملجموعة فوزية ال�سلطان ال�صحية د�.إلهام
ً
قائلة« :ت�ستقطب مبادرة  RunKuwaitالدعم
احلمدان،
والتفاعل الدائم من �أبناء جمتمعنا احلري�صني دائم ًا على
امل�شاركة يف ال�سباق.ويعد ذلك مبثابة دافع لنا لتقدمي
�أف�ضل م�ستويات اخلدمات الطبية وطرق ن�رش التوعية عن
كيفية احلفاظ على بيئة مالئمة يتم فيها تربية طفل من

ذوي االحتياجات اخلا�صة.
وجناحنا عام ًا تلو الآخر هو �أكرب دليل على الدعم الهائل
ال��ذي نلتم�سه من املجتمع ،كما نود �أن ن�شكر جميع
امل�شاركني يف ال�سباق وال�رشكات الن�ضمامهم �إلينا يف هذا
احلدث ال�سنوي على �أمل �أن حتظى مبادرة RunKuwait
على دعمهم وت�شجيعهم املتوا�صل ل�سنوات قادمة».
ومن اجلدير ذكره �أن مبادرة  RunKuwaitقد جنحت يف
�سنواتها الأولى باكت�ساب تعاطف املجتمع ودعمه مما دفع
فريق جمموعة فوزية ال�سلطان ال�صحية �إلى توجيه جميع
جهود املبادرة لدعم الأطفال ذوي االحتياجات اخلا�صة
الذين يتم عالجهم يف وحدة تقييم وت�أهيل الطفل.

ويقدم املركز خدمات طبية وت�أهيلية متخ�ص�صة ت�شمل
العالج الطبيعي والوظيفي للأطفال ،ا�ضطرابات النطق
والتوا�صل ،بالإ�ضافة �إلى تقدمي خدمات ا�ست�شارية يف
علم النف�س الإكلينيكي وال�سلوكي.
وخ�لال احل��دث ،مت الرتحيب بجميع احل�ضور بتقدمي
املرطبات والوجبات اخلفيفة طوال اليوم من قبل رعاة
احلدث وال�رشكات امل�ساهمة ،ومت ا�ستقبال امل�شاركني
يف ال�سباق وعائالتهم و�أ�صدقائهم بالعديد من الأن�شطة
لال�ستعداد للم�شاركة يف ال�سباق ومنها متارين التحمية
التي قدمها فريق العالج الطبيعي التابع ملجموعة فوزية
ال�سلطان ال�صحية.

بنك برقان أعلن
أسماء الفائزين
بسحب «يومي»

�أعلن بنك برقان عن �أ�سماء
ال��ف��ائ��زي��ن يف ال�سحوبات
اليومية على ح�ساب يومي،
وقد فاز كل واحد منهم بجائزة
 5.000د.ك
وكان احلظ يف هذه ال�سحوبات
من ن�صيب:
 -1ح�سن �إبراهيم عبداللطيف
اخلليل
 -2حممد عبدالله علي
� -3أبوالب�رش حممد �إ�سماعيل
 -4عمار ح�سني غلوم ح�سني
 -5هدير �سعد معدي �ضاحي
وب��الإ���ض��اف��ة ال���ى ال�سحب
اليومي،يوفر بنك برقان �سحب ًا
ربع �سنوي حل�ساب «يومي»
للفوز بجائزة نقدية بقيمة
� 125ألف دينار كويتي.
وللت�أهل لل�سحوبات الربع
�سنوية يتعني على العمالء
�أال يقل ر�صيدهم ع��ن 500
د.ك ملدة �شهرين كاملني قبل
تاريخ ال�سحب ،كما �أن كل
 10د.ك متثل فر�صة واحدة
لدخول ال�سحب ،و�إذا كان
ر�صيد احل�ساب  500دينار
كويتي وم��ا ف���وق� ،سيكون
���ص��اح��ب احل�����س��اب م���ؤه� ً
لا
للدخول يف كل من ال�سحوبات
اليومية والربع �سنوية.

