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موظفو مجموعة املال يجيبون عن أسئلة احلضور

جانب من اليوم املفتوح ملجموعة املال

مجموعة املال.. حتتضن ذوي الكفاءة من الشباب

»مجموعة املال« نظمت يوماً مفتوحاً لتوظيف الكوادر الوطنية
وأردف قائال: نظرا للنمو 
املتسارع والروح التنافسية 
الس���وق، والتطل���ع  ف���ي 
ملستقبل واعد، فنحن على 
ثقة ال يخامرها شك ويقني 
ال يغالب���ه ظن بأن الكوادر 
الوطنية متثل عدتنا للولوج 
إلى املستقبل وسلوك دربه 
وحتقيق النجاح تلو اآلخر، 
ونحن بدورنا لن نألو جهدا 
في سبيل تزويد تلك الكوادر 
الوطنية باخلبرات وحتفيزهم 
إل���ى ما يصبون  للوصول 
إلي���ه من جه���ة وما يحقق 
طموحن���ا ويلبي تطلعاتنا 
كصرح جتاري شامخ يواجه 
حتديات املستقبل من جهة 

أخرى.

رايته في مجال العمل والبناء، 
وفي هذا اإلطار قال الرئيس 
اإلداري عبداهلل جنيب املال: 
دأبت املجموعة على احتضان 
ذوي الكفاءات واملهارات من 
الك���وادر الوطنية ومنحهم 
الكامل���ة إلثبات  الفرص���ة 
جدارتهم وأهليتهم وتفانيهم 
في العمل للمساهمة في دفع 
قطار التطوير والتنمية نحو 
النجاح واإلجنازات  محطة 
والتق���دم، كم���ا ال نغفل أن 
امل���ال تتحرك في  مجموعة 
تناغ���م تام مع السياس���ة 
العامة ف���ي الدولة وتواكب 
إلى  الرامي  توجه احلكومة 
متكني الشباب من القيام بدور 

طليعي في بناء الوطن.

نظمت مجموعة املال األحد 
5 اجل���اري يوم���ا مفتوحا 
الستقبال وتوظيف الراغبني 
من الكوادر الوطنية للعمل 
في املجموعة، على أن هذه 
املبادرة ال تقتصر على هذه 
الفعالية فقط، بل جتس���د 
رس���الة راس���خة ومحددة 
األهداف الستقطاب وجذب 
الكوادر الوطنية من منطلق 
مس���ؤوليتها االجتماعي���ة 
وال���دور البارز الذي توليه 
لشريحة الشباب والكفاءات 
الوطنية من أبناء الكويت.

وتأتي هذه اخلطوة إميانا 
من مجموعة املال بالدور الذي 
ميكن أن يقوم به الش���باب 
في سبيل بناء الوطن ورفع 

أروع أمسيات اإلفطار في »زافران« مع أشهى أطباق شمال غرب الهند
بهذه التجربة، وعيش حلظاتهم 

املميزة الفريدة.
ويشرف فريق من الطهاة 
املتمرسني على إعداد املأكوالت 
ف���ي »زافران«، م���ع التركيز 
بصورة رئيسية على األطباق 
التي تشتهر بها مناطق شمال 
غرب الهند، وسيكون الضيوف 
على موعد مع األطباق الهندية 
عالية اجل���ودة، واملقدمة في 
أج���واء مريحة، بأس���عار ال 
تضاهى. ويستقبل »زافران« 
ضيوفه خالل ش���هر رمضان 
املبارك في صالته التي تتسع 
ل� 150 شخصا، وذلك بدءا من 
موعد اإلفطار وحتى الساعة 12 
ليال كل يوم. كما يقدم املطعم 
خدمات التوصيل إلى املنازل، 
ويقع املطعم في مجمع »اليتس 
كومبلك���س« وميتاز بوجود 
مقاعد خارجية، واس���تخدام 
سهل ملواقف السيارات العديدة 

في املجمع.

من الس���اعة 8 مس���اء طيلة 
شهر رمضان املبارك. ومتتاز 
أمسيات اإلفطار في »زافران« 
بأجوائها العائلية املميزة، وسط 
الديكورات الداخلية األنيقة التي 
الطعام،  تثري جتربة تناول 
التنس���يق العصري  ويتيح 
للضيوف فرصة لالستمتاع 

واحللويات العربية كالبقالوة 
وأم علي وغيرها الكثير.

وتعتبر هذه األطباق جزءا 
من قائمة »زافران« الرمضانية 
بسعر 7.5 دنانير للكبار و4.5 
دنانير لألطفال، وعالوة على 
القائمة  ذلك تتوافر مأكوالت 
الرئيس���ية للمطعم اعتبارا 

ميكن للضيوف االختيار من 
بني باقة واسعة من األطباق 
اجلانبية، كاخلبز وس���لطات 
الرايتا واملخلالت واملشروبات 
الرمضانية والشاي والقهوة، 
وتكتمل األمس���ية مع بوفيه 
احللويات الهندية اللذيذة مثل 
راس ماالي وجوالب جامون، 

وباستخدام املكونات الطازجة، 
مبا في ذلك ش���وربة العدس، 
أما  واحلم���ص، والتبول���ة، 
أطباق الكباب فتشمل تندوري 
اجلمبري، تيكا الدجاج، ماالي 
تيكا، كباب حلم احلمل، وتيكا 
جبنة البانير. وإلضفاء نكهات 
مميزة على مأدب���ة اإلفطار، 

الرئيسية املميزة مبا في ذلك 
البرياني وال���كاري وغيرها 
من املأكوالت التي مت إعدادها 
ليتمتع بها جميع أفراد العائلة 
خالل ش���هر رمضان املبارك. 
ويح���رص فريق الطهاة على 
إعداد مأكوالت اإلفطار لتناسب 
أذواق الضي���وف في الكويت 

يستقبل »زافران«، املطعم 
الهندي العصري احلائز على 
جوائز، شهر رمضان املبارك 
ف���ي أجواء ممي���زة، ويرحب 
بضيوف���ه م���ن العائالت في 
أمس���يات اإلفط���ار الرائع���ة 
الكائ���ن ضمن مجمع  بفرعه 
مطاع���م »اليتس كومبلكس« 
في املهبولة. وتتضمن قائمة 
اإلفطار في »زافران« تشكيلة 
ألذ األطباق  اس���تثنائية من 
التي تشتهر بها  الكالسيكية 
مناطق شمال غرب الهند، في 
أجواء مفعمة بالدفء والرقي 
ومع أفضل خدمات الضيافة، 

طيلة الشهر الفضيل.
ويقدم »زافران« لضيوفه 
أطباقا هندية كالس���يكية في 
البوفيه الفاخر الذي يتضمن 
خيارات متنوعة من احلساء 
التندوري  والسلطات وكباب 
تناس���ب النباتي���ني وغي���ر 
النباتيني، اضافة إلى األطباق 

من التصميم 

من املشروع الهندسي

استمر على مدى 4 أسابيع

مركز سلطان يختتم مهرجان الشخصيات الكرتونية
»Animal kingdom« الدولي« يدعم مشروع التخرج«

لطالب »الهندسة والبترول«
اختتم مركز سلطان فعالياته 
املرحة التي نظمها خالل شهري 
مايو ويونيو باحتفال كبير وممتع: 
»االحتف����ال الكبي����ر للعمالء مع 
شخصياتهم الكرتونية املفضلة«، 
الذي عقد في فرع����ه الكائن في 
حولي وذلك يوم اجلمعة 3 يونيو 

من الساعة 6 إلى 9 مساء.
 وتضم����ن احلف����ل عروضا 
الكرتونية احملببة  للشخصيات 
الدين  منها ميكي وميني وعالء 

واالميرات.
وخ����الل ه����ذه الفت����رة، فإن 
العائالت املتس����وقة ف����ي مركز 
س����لطان قد اختب����رت عددا من 
الفعالي����ات املليئة باملرح والتي 
تضمنت رس����ما عل����ى الوجوه، 
مسابقات، أعماال فنية ويدوية، 
باإلضافة الى س����تاند للتصوير 
استطاع العمالء من خالله التقاط 
صور مع شخصياتهم الكرتونية 

احملببة.
ال����ى ذلك، فإن كاف����ة العمالء 
من كبار وصغار قد اس����تمتعوا 
وس����عدوا برؤية ميكي وميني، 
دونالد داك ومونيز، يتسوقون 
الى جانبهم في فرع الس����املية، 
بينما كان عالء الدين مع مصباحه 
السحري وسندريال وبياض الثلج 
كما حوريات البحر يجولون في 

مركز سلطان في حولي.
لقد استقطب احلدث النهائي 
الكبير عددا كبيرا من احلضور 
من ضمن األطفال وعائالتهم الذين 
الكرتونية  شاهدوا الشخصيات 
تستعرض مواهبها في استعراض 

ال ينسى مليئا باملرح واملتعة.
إن مركز سلطان ملتزم بتزويد 
عمالئه دائم����ا بأفضل العروض 
الترويجية وتنظيم املناس����بات 
والفعاليات لهم لكي يضفي على 
جتربتهم للتسوق في أفرعه، متعة 

ال تضاهى.

في إطار برنامجه الرائد في مجال املسؤولية 
االجتماعية، واس����تمرارا في املش����اركة املادية 
واملعنوية باألنشطة والفعاليات املجتمعية، قدم 
بنك الكويت الدولي دعما ماديا ملشروع تخرج 
مجموعة من طلبة كلية الهندسة والبترول في 
جامعة الكويت للمشاركة في معرض التصاميم 

الهندسية السنوي الذي تنظمه اجلامعة.
وبهذه املناس����بة، قال رئي����س فريق وحدة 
االتصال املؤسسي في بنك الكويت الدولي فهد 
السرحان: يأتي دعم مشاريع طلبة الهندسة في 
جامعة الكويت ضمن املبادرات التي يطلقها البنك 
في إطار برنامجه الرائد للمسؤولية االجتماعية، 
مشيرا إلى االهتمام الكبير الذي يوليه »الدولي« 
إلى رعاية ودعم أفكار الطلبة وابداعاتهم وتبني ما 
هو مناسب من أعمالهم، التي يعلق الوطن عليها 
آماال كبيرة وعريضة لبناء مستقبله وحضارته 
ورفعته. وأضاف السرحان: ان »الدولي« يختار 
كل سنة عددا من مشاريع التخرج لطلبة كلية 
الهندسة والبترول ويقدم لها الدعم والرعاية، 
مش����يرا إلى أحد املش����اريع التي قام برعايتها 
 ،»Animal kingdom« الدولي« وهو مشروع مبنى«
والذي عمل على تصميمه طالبات كلية الهندسة 
أمثال محمد الرش����يدي، شروق حجي احلربي، 
مرمي فيصل العنزي، عبير سالم املطيري، حيث 
تتلخص فكرة املش����روع في تصميم وتطوير 
إنشاء حديقه حيوان على مساحة شاسعة تقدر 
ب� 480 ألف متر مربع، توافق املعايير العاملية 
احلديث����ة وحتتوي على مرافق متعددة جتذب 
الزوار نظرا لتدني مس����توى احلديقة احلالية، 
ويهدف املش����روع إلى تنمية السياحة كمصدر 
اقتصادي للدولة في ظل انخفاض أسعار النفط 
وضرورة تعدد مص����ادر الدخل وزيادة الوعي 

الثقافي والبيئي للمجتمع.
وختم السرحان مؤكدا على حرص »الدولي« 
على التواصل مع شريحة الشباب، الذين خصهم 
بالعديد من املنتجات واخلدمات التي تتناسب 
مع طبيعة حياتهم العصرية، وإمكاناتهم املادية 
والعملية، ومن بينها حس����اب »الشباب« الذي 
يجمع بني ميزتي االدخار واالس����تثمار في آن 
واحد، داعيا اجلمهور بع����دم التردد باالتصال 
بخدمة »الدولي وياك« أو زيارة املوقع اإللكتروني 

للبنك.

املال: املجموعة 
دأبت على احتضان 

ذوي الكفاءات 
واملهارات
من الكوادر

الوطنية


