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هند الصبيح: اعتماد برنامج المحلل المالي المعتمد

محمد الخالدي
في خطوة رائدة ومميزة نحو إعداد وتأهيل الشباب للعمل االقتصادي 
واملالي بأسلوب عصري يتوافق واحتياجات سوق العمل أعلنت مجموعة 
إدارة عن إعداد ورشة عمل خاصة ببرنامج احمللل املالي املعتمد CFA الدولي 
ـ املستوى األول. وأوضحت هند الصبيح في تصريح صحافي ان ورشة 

العمل تهدف الى تدريب وتأهيل املشـــاركني باملهـــارات واألدوات الالزمة 
الجتياز اختبار CFA املستوى األول الدولي. وأشارت الى ان ورشة العمل 
سيقوم بتقدميها مجموعة من احملاضرين األكفاء. وأعلن منظم الدورة محمد 
املســـلم ان مدة الدورة 177 ساعة موزعة على 59 يوما حيث من املقرر ان 

تبدأ الدورة في نوفمبر املقبل وتنتهي في أبريل من العام املقبل.

أعلن عن استعدادات مهرجان بيت الكويت لألعمال الوطنية السادس

أسامة دياب
أكـــد رئيس بيـــت الكويت لألعمـــال الوطنية 
يوسف العميري ان االســـتعدادات ملهرجان بيت 
الكويت لألعمال الوطنية السادس الذي يقام حتت 
رعاية ودعم ســـمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ 
ناصر احملمد قد بدأت مبكرا هذا العـــام، مشـــيرا 
الـــى ان مهرجان هذا العام ســـيقام بالتعاون مع 
احتاد املنتجـــني لدول مجلس التعـــاون اخلليجي 
الذي بدوره سيوجـــه الدعـــوة إلى وزراء الثقافة 
العرب، كما ســـتوجه الدعوة لنقباء املهن الفنية 

في الوطن العربي. 

واضاف العميري في تصريح خاص لـ »األنباء« 
ان افتتاح صالة املغفور له الشـــيخ سالم صباح 
السالم سيكون مواكبا للمهرجان واحتفال البيت، 
مشـــيرا الى ان العمل يقوم على قدم وساق حتى 

تخرج الصالة بالشكل الالئق ومكانة املرحوم.
 وعلى صعيد آخر لفت الى أنه سيعلن قريبا عن 
تفاصيل وخطوات تنفيذ متحف الكويت االسالمي 
والذي سيقام ملحقا ببيت الكويت لألعمال الوطنية 
بعد احلصول على املوافقة من تركيا، مشيرا الى 
ان املتحف االسالمي سيكون اضافة بارزة للمناخ 

احلضاري والثقافي الذي تعيشه الكويت.

العميري: افتتاح متحف الكويت اإلسالمي قريبًا

يوسف العميري

العمر: تعليم ورعاية 
ذوي اإلعاقة المنتسبين 

لدور القرآن
إدارة  مديـــر  صـــرح 
الدراسات االسالمية بوزارة 
األوقاف والشؤون االسالمية 
ورئيس وقفية دور القرآن 
الكـــرمي محمـــد العمر بأن 
الوقفية تعنى بتعليم ورعاية 
ذوي االعاقة املنتسبني لدور 
القرآن الكرمي الكرمي وتقدمي 
كافة اخلدمات الالزمة لهم، 
موضحـــا ان الوقفية اولت 
الدارســـني من ذوي االعاقة 
مبراكز دور القرآن اهتماما 
بالغـــا من خالل تخصيص 
مصـــرف مـــن مصارفهـــا 
االساسية لهم وذلك بسبب 
احتياج هذه الشريحة الغالية 
خلدمات وانشطة وتقنيات 
نوعية وكوادر متخصصة.

ادارة  ان  العمر  وأوضح 
الدراسات االسالمية وتناغما 
مع سياسة الدولة في رعاية 
ذوي االعاقة وتطبيقا لركن 
اركان اســـتراتيجية  مـــن 
الوزارة )الشراكة املجتمعية( 
افتتحت خمسة مراكز لذوي 
االعاقة مركز االرادة بالتعاون 
مع قطـــاع الرعاية بوزارة 
ـ  الشؤون، ومركز االرتقاء 
رجال للصم، ومركز اجلنان 
ـ اناث للصم، بالتعاون مع 
النـــادي الكويتي الرياضي 
للصم، ومركز التميز للمعاقني 
بالتعاون مع النادي الكويتي 

الرياضي للمعاقني.


