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تخريج دفعة جديدة من «بذور املستقبل ٢٠٢١»

أعلنت مؤسســة الكويت 
 (KFAS) العلمــي  للتقــدم 
عــن تخريــج دفعــة جديدة 
مــن املشــاركني فــي برنامج 
الــذي  املســتقبل»  «بــذور 
تنظمه بالشــراكة مع شركة 
الرائــدة  العامليــة  هــواوي 
في مجال تطوير وتشــغيل 
البنــى التحتية لتكنولوجيا 
واالتصــاالت  املعلومــات 

واألجهزة الذكية.
وقال املدير العام للمؤسسة 
د.خالد الفاضل إن البرنامج، 
الذي تنظمه مؤسسة الكويت 
للتقدم العلمي للسنة اخلامسة 
علــى التوالي بالتعــاون مع 
شــركة هواوي تكنولوجيز، 
يجســد ســعي املؤسسة إلى 
تشجيع الشباب على اختيار 
املسارات الوظيفية في مجاالت 
العلوم والتكنولوجيا واالبتكار 
مبينا «أننا نشهد اليوم ثمار 
هذه اجلهــود املشــتركة من 
خالل عمل اثنني من الشباب 
الكويتي من خريجي برنامج 
بــذور املســتقبل في شــركة 

.«Huawei-Kuwait
البرنامــج  أن  وذكــر 
يدعــم التنميــة االجتماعيــة 
واســتخدام  واالقتصاديــة 
التكنولوجيا عبر تعزيز النظام 
البيئي الشــامل لتكنولوجيا 
املعلومات واالتصاالت، مضيفا 
أن البرنامج يسهم في صقل 

وفي تطوير قادة املستقبل في 
مجال تكنولوجيا املعلومات 
واالتصاالت بالكويت واملنطقة. 
وتوجه الفاضل بالشــكر إلى 
العاملــني في شــركة هواوي 
الهتمامهــم الكبيــر ودعمهم 
املســتمر للمشــاركني طوال 
فترة التدريب وحرصهم على 
تعريفهم بفرص تكنولوجيا 
املعلومــات واالتصاالت التي 

ستشكل مستقبلهم.
من جهتــه، قال ريكو لني 
الرئيس التنفيذي لـ«هواوي» 
فــي الكويــت: لطاملــا كانت 
الكويــت للتقــدم  مؤسســة 
العلمي الشريك االستراتيجي 
املوثوق في مجال رعاية طالب 
تقنية املعلومات واالتصاالت 
وقيادة برامج بنــاء الكوادر 
التقني  الوطنية والتدريــب 
لتوفير املعلومات واملهارات 

الالزمة إلعــداد اجليل القادم 
من قادة املجتمع الرقمي.

وأضاف أن نســخة العام 
احلالي مــن برنامــج «بذور 
من أجــل املســتقبل» حققت 
جناحا يضاف إلى إســهامات 
الشراكة املميزة مع املؤسسة، 
ونتطلع إلى مواصلة التعاون 
مع مؤسســة الكويت للتقدم 
العلمــي علــى تنميــة املزيد 
مــن املواهــب احملليــة على 
مــدار األعــوام القادمة. يذكر 
أن برنامــج بذور املســتقبل 
التعليمــي يهدف إلى تطوير 
مهارات تكنولوجيا املعلومات 
واالتصــاالت لــدى الشــباب 
الكويتي، وتعزيز نقل املعرفة، 
وتوفير اهتمــام أكبر بقطاع 
وتشــجيع  التكنولوجيــا، 
املشاركة اإلقليمية في املجتمع 
الرقمي املتنامي في الكويت.

بالشراكة بني مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وشركة هواوي

صورة تذكارية للمشاركني

مواهب الشباب ورعايتها مبا 
ميكنهم من اإلسهام في مساعدة 
الكويت علــى حتقيق خطط 
التنميــة الوطنيــة والــرؤى 
الطموحة القتصاد قائم على 
املعرفة واالستدامة. وأوضح 
الفاضل أن برنامج هذا العام 
شهد مشاركة ١٥ طالبا من أربع 
جامعــات حكوميــة وخاصة 
إضافــة إلــى جامعــة دولية 
واحــدة، معربا عــن ترحيبه 
باالهتمام املتزايد للطالبات في 
هذا املجال في اآلونة األخيرة، 
إذ أصبحت نسبة املشاركة بني 
اجلنسني متقاربة مبا يعكس 
اهتمامهــن مبهن تكنولوجيا 
واالتصــاالت.  املعلومــات 
وأعــرب عــن أمله أن تســهم 
مثل هذه البرامج في تضييق 
الفجوة بني ممارسات الفصل 
الواقعية  الدراســي واحلياة 

م «زين» لشراكتها االستراتيجية «مفوضية الالجئني» ُتكرِّ
حصــدت «زيــن» املــزود 
الرائد للخدمــات الرقمية في 
الكويت تكرميا من املفوضية 
السامية لألمم املتحدة لشؤون 
الالجئني، وذلك تقديرا لسلسلة 
التــي  اجلهــود واملبــادرات 
أطلقتهــا ودعمتها فــي إطار 
شراكتها االســتراتيجية مع 
املفوضية على مدار السنوات 
املاضية تفعيال لدور القطاع 
اخلــاص فــي دعــم مختلف 
القضايا اإلنســانية. وذكرت 
الشــركة فــي بيــان صحافي 
أن رئيــس مكتــب املفوضية 
السامية لألمم املتحدة لشؤون 
الالجئني في الكويت د.سامر 
حداديــن قام بتكرمي الرئيس 
التنفيذي للعالقات واالتصاالت 
في شركة زين الكويت وليد 
اخلشــتي، وذلك على هامش 
حفل العشــاء الــذي أقيم في 
مقر امللتقى اإلعالمي العربي 
مبناسبة انتهاء فترة رئاسته 
وللترحيب بالرئيس اجلديد 
الســيدة  ملكتــب املفوضيــة 
نســرين ربيعان، حيث عبر 
حداديــن عــن شــكر وتقدير 
املفوضية للجهــود احلثيثة 
التي بذلتها «زين» في إجناح 
املبادرات والبرامج اإلنسانية 
املختلفة لدعم قضايا الالجئني 
فــي املنطقــة. وتفخر «زين» 
بكونهــا مــن أولى شــركات 
القطاع اخلاص الكويتي التي 
عقدت شــراكة اســتراتيجية 
مع املفوضية الســامية لألمم 
املتحدة لشؤون الالجئني، وذلك 
بعد توقيعها ملذكرة تفاهم مع 
مكتب املفوضية بالكويت في 

املفوضية.
وتتضمن أبرز إســهامات 
زين في دعم املفوضية حملة 
#زين_مع_الالجئني، والزيارات 
امليدانية إلى مخيمات الالجئني، 
وحمالت التبرع اإللكتروني، 
والشراكات االستراتيجية مع 
أبرز املنظمات احمللية والعاملية 
التي تهتم بشؤون الالجئني، 
وغيرها. وقامــت «زين» في 
مطلع العام ٢٠١٧ بإطالق بوابة 
إلكترونيــة رســمية إلتاحة 
الفرصة ملن يرغــب بالتبرع 
لصالــح حملتها اإلنســانية 
#زين_مع_الالجئني بالتعاون 
مع املفوضيــة، والتي هدفت 
إلى حتسني الظروف املعيشية 
آلالف الالجئــني فــي املنطقة 
ممن يعانون حاالت وظروف 
معيشــية صعبــة مــع قرب 
القارس،  وصول برد الشتاء 
حيث مت جمع التبرعات لتأمني 
النقدية املوسمية  املساعدات 
والثيــاب الشــتوية، ومواقد 

التدفئة وغيرها من األساسيات 
التي حتتاج اليها العائالت في 

موسم الشتاء.
وفي إطار دعمها لالجئني 
السوريني، قامت «زين» بجمع 
أكثر من ١٠٫٥ أطنان من املالبس 
لصالح الالجئني الســوريني، 
وذلــك خــالل حملــة التبرع 
باملالبس التي نظمتها بالتعاون 
مع اجلمعية الكويتية لإلغاثة 
واالحتاد الوطني لطلبة جامعة 

الكويت.
كما أرسلت الشركة فريقا 
تطوعيا من موظفيها إلى لبنان 
بالتعاون مــع جمعية الهالل 
األحمر الكويتــي، والذي قام 
بزيارة العديد من املشاريع من 
ضمنها زيارة مشروع املخابز 
اللبنانية وزيارة مستشفى دار 
الزهــراء لألطراف الصناعية 
وزيــارة مستشــفى أوراجن 
ناســو احلكومي املتخصص 
في غســيل الكلــى وزيارات 
ميدانية إلى مخيمات الالجئني 
وزيارة مشروع محطة املياه 
ومشروع العزل احلراري إلى 
جانب توزيــع املواد العينية 
واإلغاثية على خمس مخيمات 
الشــركة  مختلفــة. وتفخــر 
برصيدها الزاخر من اإلسهامات 
في املجــاالت اخليرية، حيث 
تندرج هذه الشراكة من ضمن 
إســهامات زين فــي مختلف 
املجاالت اخليرية واإلنسانية 
منــذ نشــأتها، وهــي تعتمد 
علــى برامجهــا للمســؤولية 
االجتماعية لتعكس توجهها 
والتزامها القوي نحو مجاالت 

العمل اخليري.

د.سامر حدادين عبَّر عن شكر املفوضية جلهودها في خدمة القضايا اإلنسانية

ِّم التكرمي إلى الرئيس التنفيذي للعالقات واالتصاالت  ســامر حدادين يُسل
في «زين» وليد اخلشتي

تكرمي الفائزين د. خالد الفاضل وعدد من املشاركني

العام ٢٠١٦، والتي هدفت لبحث 
أفضل الســبل التي ميكن من 
خاللهــا التعاون للمســاهمة 
في حتســني ظروف الالجئني 
املعيشية واالجتماعية، وقد 
وافق الطرفان على استشارة 
بعضهما البعض بشكل مستمر 
الدعــم واملســاعدة  لتقــدمي 
لالجئــني وكل مــن تقدم لهم 

املفوضية املساعدة.
وتؤمن الشــركة بأهمية 
الــدور احليــوي والفعــال 
للقطــاع اخلــاص فــي دعم 
العــام  القطــاع  مؤسســات 
الدوليــة مثــل  واملنظمــات 
األمم واملتحــدة واملفوضية 
الســامية لشؤون الالجئني، 
معانــاة  لتخفيــف  وذلــك 
الالجئني حــول العالم، وقد 
قامت «زين» من هذا املنطلق 
بتبنــي وإطــالق العديد من 
املشــاريع واملبــادرات على 
مدى الســنوات املاضية مبا 
يتماشى مع متطلبات وأهداف 

«زكاة العثمان»: نساعد  ١٠٠٠ أسرة سنويًا
دعــا مدير زكاة العثمــان التابعة جلمعية 
النجــاة اخليريــة أحمــد الكنــدري اخليرين 
وأصحاب األيادي البيضاء إلى دعم مشــروع 
«املساعدات الشهرية واملقطوعة» والذي تستفيد 

منه األسر املتعففة داخل الكويت.
وقال الكندري في تصريح صحافي: نقوم 
من خالل هذا املشروع بتقدمي املساعدات املادية 
ملا يقارب ١٠٠٠ أســرة سنويا، حيث يتم أوال 
دراســة احلاالت دراسة وافية والتأكد من كل 
املستندات واألوراق الثبوتية التي تؤكد حاجة 
األسرة للمساعدة. بعدها يتم تصنيف األسر 
حسب احلاجة، فهناك أسر حتتاج ملساعدات 
مقطوعة وأخرى حتتاج إلى مساعدات شهرية، 

نظرا لوفاة العائل أو مرضه أو ضعف الدخل 
مع زيادة عدد أفراد األســرة. وتابع الكندري: 
ملسنا في الفترة األخيرة زيادة كبيرة في أعداد 
األسر املتعففة التي تتقدم طلبا للمساعدة، وذلك 
نظرا لتداعيات جائحة كورونا حيث عجزت 
الكثير من األسر عن ســداد إيجارات املسكن 
وتوفيــر االحتياجات واملتطلبات األساســية 
األخرى، وبدورنا نبذل قصارى اجلهود من أجل 
تغطية أكبر عدد ممكن من احلاالت املستحقة.
وحــول آلية التبرع، قــال الكندري: ميكن 
التواصل مع زكاة العثمان من خالل االتصال 
علــى ٩٩٤٠١٠١١ - ٩٩٣٨٨٨٧٨- ٢٢٦٦٧٧٨٠ أو 
أحمد الكندريزيارة فروع زكاة العثمان بالروضة أو حولي.

تعزيز التعاون بني نادي الصم وحملة «كان»
أقيم مبقر النادي الكويتي الرياضي 
للصــم فرع الرجال فــي غرناطة، حفل 
تكــرمي لالعبني احلاصلــني على املراكز 
األولى في «مســابقة الســباحة لألوالد 
لذوي الهمم واألصحاء بالكويت» والتي 
أقامتها ونظمتها احلملة الوطنية الكويتية 
للتوعية مبرض السرطان (كان) والتي 
شــارك فيهــا منتخــب الكويــت للصم 
للســباحة ألول مرة فــي تاريخ رياضة 
الصم بالكويت. وبحضور ممثلي مجلس 
إدارة احلملة الوطنية للتوعية مبرض 
السرطان (كان) وهما مديرة احلملة هناء 
جمال، والســكرتيرة التنفيذية للحملة 
ياسمني شعالن. وبحضور مميز ورائع 
من رئيس وأعضاء مجلس إدارة النادي 
الكويتي الرياضــي للصم وهم: رئيس 

مجلس اإلدارة حمد املري.
نائب رئيس النادي خالد زمان، وأمني 
السر العام أنور احلربي، وأمني الصندوق 
إبراهيم العتيقي، وعضو مجلس اإلدارة 
ورئيس اللجنة الرياضية خالد املطيري، 
ومدير النادي هشــام الكندري، ومدرب 
الفريــق ومترجــم لغة اإلشــارة للصم 

والتي أقامتها حملة «كان» بنادي كاظمة 
الرياضي األسبوع املاضي حتت رعاية 

البنك التجاري الكويتي.
هذا، وقد أقيم على هامش هذا احلفل 
الكرمي بروتوكول تعاون مشترك خالل 
املرحلــة املســتقبلية بني حملــة (كان) 
والنــادي الكويتــي الرياضــي للصــم، 
بروتوكول تعاون متكامل رياضيا وثقافيا 
واجتماعيا والذي ســيعود بالنفع على 

أعضاء النادي.

رئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي الصم مع مديرة ووفد حملة «كان»

د.نــواف اخلطاف. بدأ احلفل بكلمة من 
رئيس نادي الصم باألصالة عن نفســه 
وبالنيابــة عن إخوانــه أعضاء مجلس 
اإلدارة، حيــث تقــدم بخالــص الشــكر 
وعظيم االمتنان والتقدير إلى القائمني 
على إدارة حملة «كان»، واحلضور الكرمي 
لهذا احلفل الذي أقيم تكرميا لبطل الصم 
في الســباحة الالعب عبداهللا شــمخي 
جبــر - والذي حصل على املركز األول 
مبسابقة السباحة لذوي الهمم واألصحاء، 

«الساير» تشارك مع «تراش هيرو الكويت» للتبرع بالدم

الكويتي  إللهام املجتمــع 
بفكرة نبيلة تتمثل في التبرع 
بالدم إلنقاذ األرواح، ومراعاة 
الوبائــي احلالــي،  الوضــع 
واحلاجة املتزايدة للدم املنقذ 
للحياة ملختلــف املرضى في 
مستشــفيات الكويت، أجرت 
مجموعة الساير حملة للتبرع 
بالــدم بالتعاون مــع منظمة 
تراش هيرو غير الربحية وبنك 
الدم الكويتي ملدة خمسة أيام 

متتالية.
ساهم أكثر من ٣٠ متطوعا 
مبعدل خمس ساعات يوميا 
لدعــم هذه احلملــة، أكثر من 
٦٠ متبرعــا تبرعــوا بالــدم 
للمســاهمة في احلفاظ على 
حياة الناس. مت دعم البرنامج 
بشكل كبير من قبل املنظمات 
غيــر احلكوميــة الكويتيــة، 
مبــا في ذلك منظمــة األيادي 
اخلضــراء وتاراهــوم وفرقة 
اإلنقاذ واالستجابة الكويتية 
ومنظمة انشر الشغف. خضع 
جميع املشاركني لتقييم طبي 

الذين انضموا.
ويظهر مثل هــذا التجمع 
تضامنا كبيرا منا مع اآلخرين، 
الذين لم نلتق بهم أو نعرفهم 
أبدا، كما يعتبر التبرع بالدم من 
جوانب التضحية لإلنسانية، 
ونتطلع إلى املشاركة في مثل 

هذه اخلدمات التطوعية خلدمة 
مجتمعنا مستقبال».

يتماشــى هذا النشاط مع 
أهداف األمم املتحدة للتنمية 
املســتدامة، حتديــدا الهــدف 
الثالث وهو: «الصحة اجليدة 
والرفاهيــة والهدف الســابع 
عشر».. شراكة من أجل حتقيق 
األهداف، إلحداث تغيير إيجابي 
فــي املجتمــع والتعــاون مع 
املنظمات النشطة التي تهدف 
إلى خلق مجتمع أكثر ازدهارا.
نحن في مجموعة الساير 
ممتنون إلدارة وموظفي بنك 
الــدم الكويتي فــي اجلابرية 
علــى دعمهم الكبير ملثل هذه 
احلمــالت خاصــة فــي هــذه 

الظروف.
كجــزء مــن املســؤولية 
االجتماعية للشركات، نحرص 
دائمــا علــى رفــع مســتوى 
الوعي بني موظفينا وعمالئنا 
واملجتمــع لرفع روح العطاء 
والعمل معــا من أجل ازدهار 

املجتمع الكويتي.

احلملة استمرت ٥ أيام حتت شعار «لديك القوة إلنقاذ األرواح» بالتعاون مع بنك الدم

تعاون بني مجموعة الساير ومنظمة تراش هيرو في تنظيم احلملة

عدد من املشاركني في احلملة

قبل التبــرع للتأكد من أنهم 
الئقون ويتمتعون بالصحة 

بشكل كاف للتبرع بالدم.
وقد أعرب مدير مجموعة 
التميز املؤسسي في «الساير 
القابضة» نهاد احلاج علي عن 
امتنانــه الكبيــر للمتطوعني 


