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»صناعات الغامن« شاركت باملؤمتر السنوي الـ 36 
الحتاد طلبة الكويت فرع الواليات املتحدة األميركية

شاركت صناعات الغامن، 
إحــدى كبــرى الشــركات 
اخلاصــة فــي املنطقة، في 
املؤمتر الســنوي السادس 
والثالثــن الحتــاد طلبــة 
الواليــات  الكويــت فــرع 
املتحــدة األميركية، والذي 
متكنــت مــن خاللــه مــن 
التفاعــل مــع مئــات مــن 
الطالبات والطلبة الكويتين 
الواليــات  الدارســن فــي 
املتحدة لتعريفهم بالفرص 
والوظيفيــة  التدريبيــة 
التي تقدمها الشــركة لهم. 
واطلــع الطلبة والطالبات 
الذين زاروا الركن اخلاص 
بشــركة صناعــات الغامن 
علــى الفــرص الوظيفيــة 
املتاحــة لهم  والتدريبيــة 

مبختلف تخصصاتهم.
وقد أقيم املؤمتر من ٢8 
نوفمبــر حتى ١ ديســمبر 
اجلــاري في مدينة ســان 
دييغــو بحضــور ســفير 
الواليــات  لــدى  الكويــت 
املتحدة األميركية الشــيخ 
ســالم العبداهلل، ورئيسة 
املكتب الثقافي في الواليات 
املتحــدة ـ فرع واشــنطن 
العوضي ورئيس  د.أسيل 
املكتب الثقافي في الواليات 

فخــورون بعالقتنــا مــع 
االحتــاد الوطنــي لطلبــة 
الكويت في الواليات املتحدة 
األميركيــة، واملمتدة ألكثر 
مــن اثني عشــر عاما على 
التوالي، وهذا ما هو إال دليل 
علــى إمياننا العميق بدور 
الشباب األساسي في بناء 
املستقبل. ونحن على يقن 
بأننا في شــركة صناعات 
الغــامن، كإحــدى كبــرى 
الشــركات التــي تعمل في 
أكثر من 3٠ قطاعا موزعة 
علــى 4٠ دولة، نســتطيع 
اجتــذاب خيــرة الطاقــات 
الشــبابية وتوفيــر بيئــة 
داعمة لإلبــداع واالجتهاد، 
خاصة فيما يتعلق ببداية 

مسيرتهم الوظيفية«.
وحملت نسخة املؤمتر 
هذا العام شعار »جيل بناء 
لوطن معطــاء«، وتضمن 
برنامج املؤمتر محاضرات 
وحلقات نقاشية حول عدة 
مواضيع بارزة في الشارع 
الكويتي بحضور نخبة من 
املتحدثن مثل ناشطة حقوق 
اإلنسان والصحافية أروى 
املميز  الوقيان، واإلعالمي 
عمار تقــي، وجنم الكويت 
األوملبــي فهيــد الديحاني، 

واملبادر الكويتي عبدالعزيز 
اللوغاني الشريك املؤسس 
لشــركة »طلبات« واملدير 
 ،Floward التنفيذي ملشروع
والوكيل املســاعد لشؤون 
الدعم الفني والتخطيط في 
التجارة والصناعة  وزارة 
ناصر املطوع، والشــريك 
 Coded املؤسس ألكادميية
أحمد معرفــي، إضافة إلى 
التربيــة  حضــور وزيــر 
األسبق عضو مجلس األمة 

السابق أحمد املليفي.
وتأتــي رعايــة املؤمتر 
الســنوي الحتــاد طلبــة 
الكويت فرع الواليات املتحدة 
األميركيــة ضمــن برنامج 
املسؤولية االجتماعية في 
الغامن،  شــركة صناعــات 
والذي تلتزم الشــركة من 
خاللــه بالعطاء للمجتمع، 
وذلــك عــن طريــق متكن 
احملتاجن، ودعم التعليم، 
وتشــجيع ريادة األعمال، 
باإلضافــة لكون الشــركة 
من أكبر الداعمن جلمعية 
إجنــاز العــرب وجمعيــة 
الكويــت، املعنيتن  إجناز 
الشباب وتثقيفهم  بتمكن 
حول اإلبداع واملعرفة املالية 

واجلاهزية للعمل.

استمراراً منها في دعم الشباب وحرصاً على احتضانها للمواهب الوطنية

لــوس  فــرع  ـ  املتحــدة 
أجنيليس د.محمد الرشيدي، 
باإلضافة إلى ممثلي اجلهات 
الراعية للمؤمتر وعدد من 
ضيوف الشرف. وتعد هذه 
الثانية عشــرة  املشــاركة 
لشركة صناعات الغامن في 
رعايــة مؤمتر احتاد طلبة 
الكويــتـ  فــرع الواليــات 

املتحدة األميركية.
وقد شــاركت صناعات 
الغامن في املعرض الوظيفي 
الذي أقيم ضمــن املؤمتر، 
حيث تواجد ممثلو الشركة 
في جناح خاص للرد على 
استفســارات الطلبة حول 
التدريــب والعمل  فــرص 
املتاحة لدى الشركة، وذلك 
ضمن إطار جهودها للتركيز 
على دعم التعليم واالستثمار 
بالكوادر والطاقات الوطنية. 
وخــالل احلفــل اخلتامــي 
للمؤمتــر، أجرت الشــركة 
ســحبا للطــالب وأعلنــت 
عن الرابحن بجوائز قيمة 
قدمتهــا X- ســايت مــن 

إلكترونيات الغامن.
وفي تعليق حول ذلك، 
أكدت هدير شــالش مديرة 
االتصاالت املؤسســية في 
الغــامن: »نحن  صناعــات 

السفير الشيخ سالم العبداهلل والقنصل فيصل الهولي ود.أسيل العوضي وهدير شالش وراشد إدريس ومرمي علي في جناح »صناعات الغامن«

لقطة تذكارية خالل »يوم التخضير والتوعية البيئية« في محافظة األحمدي

جناح طالب الكلية األسترالية مبسابقة  مهارات 
تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت من »هواوي«

»برقان« يرعى فعالية »يوم التخضير والتوعية البيئية«

شــارك مــا يقــارب ١٠٠ 
طالب من الكلية األسترالية 
فــي الكويــت فــي مســابقة 
شركة هواوي ملهارات تقنية 
التي  املعلومات واالتصاالت 
أقيمــت مؤخــرا مبــا ميثــل 
حوالــي 5٠% من املشــاركن 
على مستوى البالد. ومن بن 
جميع املشــاركن، مت تأهيل 
33 مشــاركا للمشــاركة في 
مسابقة تكنولوجيا املعلومات 
واالتصــاالت الوطنيــة مــن 
شــركة هــواوي، منهــم ١6 
مشاركا من الكلية األسترالية 

في الكويت.
كنتيجة نهائية، ومن بن 
5 من احلاصلــن على أعلى 
الدرجات، فــاز طالب الكلية 
الكويــت  فــي  األســترالية 
واخلريجون اجلدد، م.مرمي 
القالف وأفصه عبداهلل وعماد 
كبيش باملراكز األول والرابع 
واخلامس علــى التوالي في 
املسابقة الوطنية التي نظمت 

في مقر شركة هواوي. 
وستغادر م.مرمي القالف 
- الفائــزة باملركــز األول - 
وهي خريجة قسم الهندسة 
الكليــة  مــن  الكهربائيــة 
األســترالية في الكويت، إلى 
الصن للتنافس على املستوى 
الدولي مع الفائزين الوطنين 
من اجلامعات من جميع أنحاء 

العالم.
وقــد أشــاد عميــد كلية 
الهندسة، د.محمد عبد النبي، 
بهذا اإلجناز الكبير الذي حققه 
طالب الكلية األسترالية في 
الطــالب  الكويــت، وشــكر 
واملشرفن وجميع األعضاء 
املشــاركن علــى تفانيهــم 
وجهودهم التي أدت إلى هذا 

في إطار التعاون والشراكة 
املجتمعية للحفاظ على البيئة 
الكويتية، اختتم بنك برقان 
مؤخرا مشــاركته ورعايته 
لفعاليــة »يــوم التخضيــر 
البيئيــة« حتت  والتوعيــة 
رعاية محافظ األحمدي الشيخ 
فواز اخلالد، مبدرسة نوفل 
بن احلارث املتوسطة ـ بنن 
مبنطقــة الرقة، وذلك ضمن 
األنشــطة البيئية وشــراكة 
البنك مــع احملافظة وكجزء 

من املسؤولية املجتمعية.
تعاون في تنظيم الفعالية 
كل مــن منطقــة األحمــدي 
التعليميــة، والهيئة العامة 
للزراعة والثروة الســمكية، 
والهيئة العامة للبيئة حتت 

رعاية البنك.
وبهذه املناسبة، أوضحت 
مدير العالقات اخلارجية في 
بنــك برقان حصــة النجادة 
أن بنــك برقــان يحرص من 
خالل دعمــه لهــذه املبادرة 
على نشــر ثقافــة االهتمام 
بالبيئة ورفع الوعي البيئي 
بن طالب املدارس، وتسليط 
الضوء على أهمية التشجير 

وحتــدث، مدير العالقات 
العامــة بالنيابة عن شــركة 
هواوي تكنولوجيا - الكويت 
)ذ.م.م( ســكي غاوجــون، 
قائال: »لقد كان التنافس على 
مهارة تكنولوجيا املعلومات 
واالتصــاالت جناحــا كبيرا، 
وكان شرف لنا أن نتيح هذه 
الفرصــة للطــالب احمللين، 
نظــرا ألن ازدهــار املواهــب 
العاملية وتطويرها هو مفتاح 
استراتيجية احلكومة، تعمل 
النظام  شــركة هواوي على 
املواهــب  البيئــي لتطويــر 
فــي تكنولوجيــا املعلومات 
واالتصاالت، والذي يتضمن 
مسابقة مهارات تكنولوجيا 
واالتصــاالت  املعلومــات 
وشــهادة مهنــدس شــركة 
هــواوي وأكادمييــة شــركة 
هواوي لتكنولوجيا املعلومات 

واالتصاالت.
ويوجــد أكثــر مــن ٩٠٠ 

حمايــة البيئــة وتخضيــر 
وتشجير بلدنا الكويت، كما أن 
شراكة بنك برقان ومحافظة 
األحمدي مستمرة طوال عام 
كامل من خالل تسليط الضوء 
على عدة موضوعات وأنشطة 

تهم املجتمع الكويتي.
بــدوره، أوضــح مديــر 
إدارة املكتب الفني مبحافظة 
األحمدي إبراهيم الفودري أن 
هذه الفعاليــة تندرج حتت 
مظلة املشروع التنموي بعيد 
املدى »محافظتي أجمل« الذي 

أكادمييــة تابعــة لشــركة 
هواوي في العالم وحوالي ١٠٠ 
اختبار شهادة لتقدمي مسارات 
واضحــة للتطوير الوظيفي 
املعلومــات  لتكنولوجيــا 
واالتصــاالت. نأمل أن ندعم 
املزيد من مواهب تكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت احمللية 
في الكويت خالل الســنوات 
القادمــة. كان التعــاون مــع 
الكلية األسترالية في الكويت 
وطالبها من دواعي سرورنا 
ولقــد كان كل مــن أعضــاء 
هيئــة التدريــس والطــالب 
حريصن على تقدمي املساعدة 
والدعم لفريقنا. أظهر طالب 
املعلومــات  تكنولوجيــا 
واالتصاالت تركيزا وتصميما 
يستحق الثناء عليه، وهو ما 
كنا نأمله في املسابقة. ونحن 
نتطلع بالتأكيد إلى التعاون 
فــي املســتقبل مــع الكليــة 

األسترالية في الكويت«.

أطلقه محافظ األحمدي الشيخ 
فواز اخلالد مطلع ٢٠١5 والذي 
يشتمل على 5 مسارات متثل 
البيئة، والتخضير أحد أهم 
تلك املسارات، كما ميثل يوم 
التخضير والتوعية البيئية 
فرصــة حقيقيــة لبث روح 
التعاون بــن أبنائنا الطلبة 
وحثهــم على احلفــاظ على 
البيئة احمليطة والعمل ضمن 

الفريق الواحد.
املبادرة  وتنــدرج هــذه 
ضمــن برنامج بنــك برقان 
االجتماعــي حتــت عنــوان 
لنكــون  »معــا   ENGAGE
إلــى  الهــادف  التغييــر«، 
تسليط الضوء على اجلوانب 
املهمة واملؤثرة في املجتمع، 
إضافة إلى تعزيز مسؤوليته 
االجتماعية مــن خالل دعم 
املبــادرات اإليجابية ضمن 
اســتراتيجيته للمسؤولية 
االجتماعيــة، ويأتــي نهــج 
حملة ENGAGE متاشيا مع 
مبادئ بنك برقان، كمؤسسة 
مالية كويتية رائدة، بحيث 
ينسجم أسلوب سياساته مع 
احتياجات ومصالح املجتمع.

بالتعاون مع محافظة األحمدي وكجزء من املسؤولية املجتمعية

الطالب الفائزون في املسابقة

مشاركة في زراعة الشتالت

النجاح الكبير. كما أكد على 
دور كلية الهندسة لدى الكلية 
األســترالية فــي الكويت في 
تزويــد خريجيهــا بكفاءات 
ومهارات التعلم مدى احلياة 
املطلوبة في الوقت احلاضر 
لنموهــم املســتمر والتــي 
الكويت  بالتأكيــد  ســتخدم 

احلبيبة.
وصرحــت د.زينة نعمة 
اخلريجــن  مركــز  مديــر 
واإلرشاد الوظيفي لدى الكلية 
األســترالية في الكويت بأن 
هذه النتيجة املتميزة تعكس 
تفانــي طالبنــا واخلريجن 
اجلدد واســتفادتهم من هذه 
الفرصــة. وأضافت د.نعمة: 
»كانــت هــذه فرصــة رائعة 
لطالبنــا واخلريجن اجلدد 
ليكونوا جزءا من هذه التجربة 
التعليميــة الهامة، ونشــكر 
شركة هواوي على جهودها 
املستمرة في تطوير شبابنا«.

والتخضيــر ودورهــا فــي 
احملافظة على البيئة الكويتية 
سواء من ناحية جمالية، أو 
املساعدة في تنقية اجلو من 
التلــوث البيئي وخلق جيل 
واع ومثقف وطموح يحرص 
على تطبيق شعار »لنجعل 

الكويت واحة خضراء«.
وأشــارت النجــادة الــى 
ان بنك برقان سيســتمر في 
العديد من  املشــاركة ودعم 
الفعاليــات واألنشــطة التي 
تســلط الضوء علــى أهمية 

»األوقاف« تُطلق حملتها اجلديدة »أقلع قبل أن تندم«

»شوبارد« تتألق مع فيلم »مالئكة تشارلي«

أعلنــت وزارة األوقــاف 
والشؤون اإلســالمية ممثلة 
فــي إدارة اإلعالم أنها أطلقت 
فــي بدايــة الشــهر اجلــاري 
حملتها اجلديدة عن التدخن 
حتت عنــوان »أقلــع قبل أن 
تندم« على أن تســتمر حتى 
نهاية الشــهر، مشيرة إلى أن 
احلملة تتناول مخاطر التدخن 
وآثاره علــى الفرد واملجتمع 
والنتائــج املترتبة على هذه 
العادة الســيئة، السيما بعد 

تعبر شوبارد من جديد 
عن التزامها املفعم بالشغف 
جتــاه عالــم الســينما مــن 
خالل مشاركتها في اإلنتاج 
الســينمائي لألفــالم، حيث 
تتألق إبداعاتها على الشاشة 
الفضيــة في فيلــم »مالئكة 
 )Charlie›s Angels( »تشارلي
باعتبــاره أحــدث إنتاجات 
شــركة كولومبيا بيكتشرز 
للمخرجة إليزابيث بانكس، 
والــذي مت طرحــه فــي ١5 

نوفمبر.
وتولت املخرجة بانكس 
دفــة القيــادة مــع انطــالق 
اجليل اجلديــد من »مالئكة 
تشارلي« الشجاعات. ووفقا 
لرؤيــة إليزابيــث بانكــس 
اجلريئــة تعمل كريســتن 
ستيوارت ونعومي سكوت 
وإيــال بالينســكا لصالــح 
الشخصية الغامضة تشارلي 
الــذي توســع  تاونســيند 
نشــاط وكالتــه املختصــة 
باألمن واالستخبارات لتمتد 
أنشــطتها في جميع أنحاء 
العالــم. ومع وجــود أذكى 
وأشجع النســاء وأفضلهن 
الصعيــد  علــى  تدريبــا 
العاملــي، أصبح هنالك فرق 
من »املالئكــة« تقودها عدة 
شــخصيات مــن قراصنــة 

أن طالت الشــريحة األهم في 
املجتمع وهي »الشباب«.

وقال مديــر إدارة اإلعالم 
في الوزارة صالح أبا اخليل: 
ان هــذه احلملــة تتوافق مع 
استراتيجية الوزارة ورسالتها 
التي تهدف إلى نشــر الوعي 
الفكري والثقافي السيما لدى 
الشــباب باعتبارهــم الفئــة 
التــي تقود الوطن مســتقبال 
وحمايتهم ضرورة مجتمعية 
وحياتية.وذكــر أبــا اخليــل 

أيضــا علــى زجاج ســاعة 
)Happy Sport( املصنوعــة 
من الستيل والذهب الوردي 
عيار ١8 قيراطا، والتي متثل 
أيقونة الدار مبينائها املزين 
بـ 5 أحجار أملاس متراقصة. 
فهذه الســاعة النسائية هي 
ترنيمــة األنوثــة والفكــر 
املستقل. وخالل الفيلم يظهر 
خــامت مبهج مــن مجموعة 
)Precious Lace( مصنــوع 
من الذهب األبيض عيار ١8 
قيراطــا ومرصــع بالزمرد 
واألملاس. ومن هذا املنطلق، 
تتألق جميع هذه اإلبداعات 
على الشاشة الفضية كتمائم 
نفيســة ترافق شــخصيات 
الفيلم في مغامراتها الشيقة.

وفيلم »مالئكة تشارلي« 

أن احلملــة تتضمــن فالشــا 
تلفزيونيــا يتــم بثــه حاليا 
عبر شــبكات الكيوميديا في 
اجلمعيات التعاونية مبختلف 
مناطق الكويت، و3٠ تصميما 
عن التدخن يتم بثها على مدار 
الشهر عبر وسائل التواصل 
االجتماعي تويتر، انستغرام، 
فيسبوك، باإلضافة إلى عمل 
إعالنات مروجة )سبونسر( 
على انســتغرام وفيســبوك 

وتويتر.

مــن   )Charlie›s Angels(
املبدعة  ســيناريو وإخراج 
إليزابيــث بانكس، وتأليف 
إيفــان ســبيليوتوبولوس 
وديفيــد أوبــورن. وتولــى 
إنتاجه كل من دوغ بيلغراد 
وإليزابيث كانتيلون وماكس 
هاندملان وإليزابيث بانكس. 
أما اإلنتــاج التنفيذي فكان 
مــن نصيب ماثيــو هيرش 
وليونارد جولدبيرج ودرو 
بارميور ونانســي جفونن. 
ولعب أدوار البطولة كل من: 
كريستن ستيوارت ونعومي 
ســكوت وإيــال بالينســكا 
وإليزابيث بانكس ودميون 
هونســو وســام كالفلــن 
ونوا ســينتينيو وباتريك 

ستيوارت.

أبا اخليل: احلملة تتضمن مخاطر التدخني وآثاره على الفرد واملجتمع

صالح أبا اخليل

الكمبيوتر مثل »بوســلي« 
لتخــوض أصعــب املهمات 

واألعمال في أي مكان.
شــوبارد  وتفخــر 
مبشــاركتها في إنتــاج هذا 
الفيلــم مــن خــالل تزيــن 
شخصيات البطولة بإبداعاتها 
من الساعات إضافة خلامت من 
مجموعة مجوهراتها الفاخرة. 
تتضمن الساعات التي تظهر 
 L.U.C( فــي الفيلــم ســاعة
XPS( املصنوعة من الذهب 
الــوردي عيــار ١8 قيراطا، 
والتي جتســد منوذجا عن 
صناعة الساعات الفاخرة في 
شوبارد. وتتميز هذه الساعة 
بزجاج كريســتالي نقشت 
عليه أجنحة فريدة ترمز إلى 
»مالئكة تشارلي«، كما نقشت 


