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«بيتك» يوّقع الشراكة األولى من نوعها
مع اجلمعية الكويتية لرعاية املعوقني

فريق الكويت للعلوم والتكنولوجيا
سيمثل الكويت بأشهر مسابقة لألمن السيبراني

ضمن ريادته في املسؤولية 
االجتماعية ودوره الكبير في 
دعم ومتكني ذوي االحتياجات 
اخلاصة، وقــع بيت التمويل 
الكويتــي «بيتــك»، اتفاقيــة 
شــراكة هي األولى من نوعها 
على صعيد القطاع املصرفي 
الكويتــي، مــع «اجلمعيــة 
الكويتيــة لرعاية املعوقني»، 
يقــوم مبوجبهــا مببــادرات 
مختلفــة من ضمنهــا تدريب 
مجموعة من الطلبة من ذوي 
االحتياجات اخلاصة مبختلف 

اإلدارات في «بيتك».
وال يدخر «بيتك» جهدا في 
دعم شريحة ذوي االحتياجات 
اخلاصــة عبر املســاهمة في 
تثقيفهــم وزيــادة معرفتهم 
التعليــم  وتوجيههــم نحــو 
والتأهيل املناســب من خالل 
برامــج تدريبيــة مخصصة 
لهم تتضمن زيارات ميدانية 
على فــروع وإدارات «بيتك»، 
وجتارب عملية مبا يكسبهم 
اخلبرات التي من شــأنها أن 
متثل اخلطــوة األولــى على 
طريق احلياة املهنية وجسر 
عبــور الى النجاح في احلياة 

العملية.
ويحرص «بيتك» على أن 
يتــم اختيار مجــال التدريب 
املناســب لقدرات الطالب من 
ذوي االحتياجــات اخلاصــة 
بدقــة مع مراعــاة إمكانياتهم 
والفروق الفردية لهم بالتناسب 
مع قدراتهم وميولهم والعمل 
على تسخير جميع اإلمكانيات 
إلجناح هذه التجربة من خالل 
الكــوادر املصرفيــة املتميزة 

لتدريب املنتسبني.
وقالت مدير أول االرتباط 
الوظيفي في «بيتك» - سارة 
السالم، ان هذه املبادرات تلعب 
دورا كبيرا في تعزيز االرتباط 
والــوالء الوظيفــي ملوظفــي 
«بيتــك» الهتمامه بهذه الفئة 
التي متثل جزءا ال يتجزأ من 

نسيج املجتمع.
وأوضحت الســالم أن من 
أهم أهداف شراكة «بيتك» مع 
اجلمعيــة الكويتيــة لرعاية 
املعوقــني هو احلــرص على 
دمــج هــذه الفئــة مــع أفراد 
املجتمع وتأهيلهم للحصول 
علــى التدريب والتطوير مما 

 KCST طــالب  ســيقوم 
الكويت للمشــاركة  بتمثيل 
في مسابقة اختبار االختراق 
اجلماعي (CPTC) التي يعقدها 
معهد روتشستر للتكنولوجيا 
في جامعة RIT في دبي، داخل 
«واحة الســيليكون»، املركز 
الذي سيحتضن املنافسة في 

منطقة الشرق األوسط.
وسيحصل الفريق الفائز 
على الدعم حلضور املسابقة 
العاملية في حرم RIT الرئيسي 
مبدينة نيويورك في الواليات 

املتحدة األميركية.
والهدف من إتاحة الفرصة 
للطالب للمشــاركة في هذه 
املسابقة هو حرص اجلامعة 
املســتمر على إعــداد طالبها 
لوظائفهــم املســتقبلية في 
مجال األمن السيبراني، حيث 
نحتاج إلى تزويدهم بخبرة 
عملية في ســيناريو العالم 
احلقيقي. نظرا ألنه ليس من 
الســهل مهمة تزويد طالبنا 
 CPTC مبثل هذه البيئة، فإن
توفر هذه الفرصة ألنها فريدة 
من نوعها للمشاركني ملمارسة 
املهارات التقنية وغير التقنية 

والتأهيليــة  والتعليميــة 
املتكاملــة لألبنــاء مــن ذوي 
االحتياجات اخلاصة من جميع 
اجلنسيات ومن دون مقابل، 
وحاليا تقوم اجلمعية بتقدمي 
تلك اخلدمات ملا يقارب الـ ٥٠٠ 
من أبنائنا من ذوي االحتياجات 
اخلاصــة في مراكــز الرعاية 
النهارية، ويســعدنا التعاون 
مع «بيتك» لتدريب مجموعة 
من طلبــة ذوي االحتياجات 
اخلاصــة مبختلــف اإلدارات 
فــي «بيتك» ســعيا لتحقيق 
أهــداف اجلمعية املتمثلة في 
تقدمي الرعاية والتعليم والدعم 
املبتكر القابل إلثراء وحتقيق 
تغيير إيجابي مستمر حلياة 
األشــخاص الذيــن نخدمهم. 
وأضاف: لقد لوحظ أن هناك 
عوامل طلب متزايدة متعلقة 
بتوفير فرص العمل لألشخاص 
ذوي االحتياجــات اخلاصة، 
ومن هنا جاءت فكرة التعاون 
املشــترك مع «بيتك» لتعزيز 

إلى املنطقة الرابعة اجلديدة 
بالواليات املتحدة األميركية، 
اإلمــارات العربيــة املتحــدة 
كمنطقة خامسة. وبدءا من عام 
٢٠٢٠، ميكن جلميع اجلامعات 
في الشرق الوسط املشاركة 
كجــزء مــن منطقة الشــرق 
األوســط (ME). عالوة على 
ذلك، متت إضافــة منطقتني 

إضافيتني، كندا وأوروبا.
وتقــام املســابقة علــى 
إقليمية وعاملية.و  مرحلتني 
لهذا العام، ســتقام املسابقة 
أكتوبــر  اإلقليميــة فــي ٢٣ 
اجلاري ٢٠٢١ بينما املنافسة 

تدريبهم إلى جانــب أقرانهم 
غيــر املعاقــني خاصة ملن هم 
فوق سن الثامنة عشرة لدمج 
األشخاص ذوي االحتياجات 
اخلاصــة في جميــع جوانب 
احليــاة، ومــن خــالل تنفيذ 
اتفاقيات الشراكة املتعلقة بحق 
األشخاص ذوي االحتياجات 
اخلاصــة في احلصــول على 
التدريب املهني وتوفير فرص 
العمل والتشغيل في مختلف 
املجاالت مبا يناســب ميولهم 

وقدراتهم،.
ويتميــز «بيتك» بســجل 
حافل في دعم ذوي االحتياجات 
اخلاصة، مبختلف األنشــطة 
الرياضية والثقافية والعلمية، 
كما يشارك «بيتك» في مؤمترات 
وفعاليات مختلفة مخصصة 
لهذه الشريحة املجتمعية، مع 
التركيز على الرعاية املطلوبة 
لهم وعرض مواهبهم وقدراتهم 

ومهاراتهم.
ومن الناحيــة املصرفية، 
يتيح «بيتك» إمكانية االستفادة 
مــن املنتجــات واخلدمــات 
أمــام فئــة ذوي  املصرفيــة 
االحتياجات اخلاصة، ويوفر 
كل الوسائل الكفيلة بحصولهم 
على اخلدمات املصرفية دون 
حتملهم أي رسوم أو تكاليف 
إضافية، ويشمل ذلك تخصيص 
فرع خاص لهم في كل محافظة، 
مــع مواقف ســيارات مالئمة 
ومقاعد متحركــة وغير ذلك 
من الوسائل الالزمة للعمالء 
من ذوي االحتياجات اخلاصة.

العامليــة من ٦ إلــى ٩ يناير 
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الفريــق: طــارق  مــدرب 
الزيات، أما كابنت الفريق فهو 
عبدالرحمن العتيبي، ويضم 
الفريق في عضويته كال من:

عبدالرحمن سرحان، نورة 
الشمري، هيا الشمري، أحمد 
الشعباني، دانيا عبد السميع، 
لولــوة الكندري، وســندس 

العوض.
ويشرف على الفريق كل 
من: د. باسل العثمان، طارق 
الزيات، حنان الشرع، وشهد 

الشاهر.

لتنفيذ مبادرات مختلفة منها تدريب طلبة من ذوي االحتياجات اخلاصة مبختلف اإلدارات في البنك تقام على مستوى الشرق األوسط والعالم بتنظيم من معهد روتشستر للتكنولوجيا األميركي

براء اجلناعيسارة السالم فريق كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا

طلبة «اجلمعية الكويتية لرعاية املعوقني» يتلقون التدريب في فرع «بيتك»

يســاهم بتوفير فــرص عمل 
توفر لهم دخــل مادي يحقق 
لهم نوعا من االستقرار النفسي 
واالجتماعي وأيضا يســاهم 
في مساعدة الطلبة من ذوي 
االحتياجات اخلاصة على زيادة 
قدراتهم على العمل واإلنتاج 
وإظهار طاقة هذه الفئة وجعلها 
فئة منتجة تســهم في تنمية 

املجتمع.
وأضافت ان «بيتك» يدعم 
اجلمعيــة الكويتيــة لرعاية 
املعوقــني، التي توفر الرعاية 
واخلدمــات املتكاملــة، التــي 
تتضمن اخلدمــات التأهيلية 
واالجتماعيــة  والنفســية 
والتعليمية، وذلك ضمن إطار 
دروه الرائــد في املســؤولية 

االجتماعية.
بــدوره، قال نائــب املدير 
العام للجمعية الكويتية لرعاية 
املعوقني براء اجلناعي إنه ومنذ 
٥٠ عاما تقوم اجلمعية بتوفير 
خدمــات الرعايــة الصحيــة 

التي سمحوا لها بالتعلم في 
بيئة تشبه سيناريو العالم 

احلقيقي.
 CPTC واجلدير بالذكر أن
تأسســت فــي عــام ٢٠١٤، 
مبشاركة اجلامعات احمللية 
فقط في نيويورك، الواليات 
املتحدة األميركيــة. في عام 
٢٠١٦ وأصبحت CPTC منافسة 
وطنية في الواليات املتحدة 
األميركيــة مــع جامعات من 
جميع أنحاء الواليات املتحدة 
متجمعــة في ثــالث مناطق 
 CPTC وفي عام ٢٠١٩، أصبح
دوليا حيث شمل، باإلضافة 

«اإلغاثة اإلنسانية» تعقد 
جمعيتها العمومية اليوم

تعقــد جمعية 
اإلنسانية  اإلغاثة 
العمومية  اجلمعية 
املؤجلة  العاديــة 
بســبب جائحــة 
ڤيــروس كورونا 
املاليــة  للســنة 
فــي  املنتهيــة 
ديسمبر ٢٠٢٠ في 
متام الساعة ٣:٠٠ 
اليوم  من مســاء 
مبنطقة  االثنــني 

شرق ـ شــارع جابر املبارك برج السنابل الدور ٤٠ 
بالتنسيق مع وزارة الشؤون.

وسيناقش اجتماع اجلمعية العمومية العادية البنود 
اآلتية: عرض التقرير اإلداري لعام ٢٠٢٠، وعرض التقرير 
املالي لعام ٢٠٢٠ واالطالع على امليزانية التقديرية لعام 
٢٠٢١، حيث تنص املادة رقم ٢٤ من النظام األساسي 
للجمعيــة يكون اجتماع اجلمعيــة العمومية العادية 
صحيحــا إذا حضره أكثر من نصف األعضاء الذين 
يحق لهم حضور االجتماع، فإذا لم يكتمل النصاب 
القانوني في املوعد احملدد يؤجل االجتماع ملدة ساعة، 
ويكون االجتماع بعدها صحيحا بحضور ١٠ أعضاء 

على األقل من غير أعضاء مجلس اإلدارة.

«السيف» يفوز بوسام عاملي من «تشارترد» 
استحق مستشفى السيف 
عن جدارة نيل شهادة التميز 
العاملية ووســام املمارسات 
األخالقيــة  والســلوكيات 
واملهنية من معهد تشارترد 
 CIPS للمشتريات والتوريد
مينحهــا  والتــي  العاملــي 
معهد تشــارترد في اململكة 
املتحدة املتخصص في تقييم 
جودة وأخالقيــات عمليات 
املشــتريات والتوريــد فــي 
املؤسسات والشركات العاملية 
املهمة، حيث اجتاز موظفو 
قسم املشتريات في مستشفى 
ودورة  اختبــارا  الســيف 
تدريبية مكثفة تابعة للمعهد، 
غطت جميع اجلوانب املعنية 
باملمارســات والســلوكيات 
األخالقية واملهنية في عمليات 

التوريد واملشتريات.
وفي هذه املناســبة، قال 
نائب الرئيس - التســويق 
العامــة طريف  والعالقــات 
العوضــي «أود أن أشــكر 
حضور السفيرة البريطانية 
لدى الكويــت بليندا لويس 
على مشــاركتنا حفل تكرمي 
فريق املشتريات في مستشفى 

السيف.
كما أشكر فريق املشتريات 
في مستشــفى السيف على 
تفانيهــم في اجتياز اختبار 
ودورة معهــد CIPS لتمكني 
املستشفى من احلصول على 
وسام األخالقيات املهنية في 
هذا املجــال، مما يعد إضافة 
مهمــة لسلســلة اإلجنازات 
والنجاحات العاملية، «شهادة 
CIPS تقدير كبير ملستشفى 
السيف كونه أول مستشفى 
في الكويت يحصل على هذه 
الشهادة العاملية ألخالقيات 
الشركة وهذا يدل بوضوح 
على التزامنا بأعلى مستوى 
األخالقيــة  املعاييــر  مــن 

الدولية»
وعبر الرئيس التنفيذي 
للمستشفى، أشرف احلاج، 

بتحقيق هذا اإلجناز والتزام 
موظفي الســيف أيضا طيلة 
التدريــب واالختبــار،  مــدة 
التام على  وإظهار حرصهــم 
التعلم واالستكشاف وتوسيع 

معارفهم.
وقالت السفيرة البريطانية 
بليندا لويس: يسعدني أن أحتفل 
باإلجناز الذي أحرزه مستشفى 
السيف باحلصول على املؤهل 
البريطاني ألخالقيات عمليات 
املشتريات والتوريد باملؤسسات 
والشركات، والذي مينحه معهد 
تشارترد البريطاني للمشتريات 

.(CIPS) والتوريد
وأضاف «ان قطاع التعليم 
فــي اململكــة املتحــدة يقــدم 
مجموعة واسعة من املؤهالت 
من الهيئات املانحة مثل معهد 

خالل احلفل، عن ســعادته 
هــذه  علــى  باحلصــول 
الشــهادة قائال: «نيابة عني 
التنفيذية  اللجنــة  وباســم 
باملستشــفى أشــكر جميع 
املوظفني واملسؤولني، الذين 
ســاهموا في احلصول على 
هــذه الشــهادة، التي جاءت 
نتيجــة تفانيهــم املخلــص 
وعملهــم اجلــاد، وحــرص 
إدارة املستشفى على العمل 
وفــق أعلى املعايير العاملية 
لألخالقيات وتنفيذ سياسات 
إدارة املشــتريات والتوريد 

املمتازة».
مــن جانبه، أعــرب املدير 
العــام لـــ CIPS في الشــرق 
أفريقيــا  األوســط وشــمال 
سام أشامبوجن، عن سعادته 

تشارترد CIPS. ميكن أن تكون 
هــذه املؤهــالت أكادميية أو 
مهنيــة أو مرتبطة باملهارات 
ومعترف بها في جميع أنحاء 
العالم عبر مجموعة من املهن: 
ابتــداء من مهنة املشــتريات 
إلى مهنة الهندســة والرعاية 
الصحية واملوارد البشرية». 
واختتم قائال: «كان من دواعي 
ســروري أن أهنــئ فريــق 
مستشفى الســيف مبناسبة 

.«CIPS تكرميه من طرف
حضر حفــل التكرمي عدد 
 CIPS من كبار الشخصيات من
(فرع الكويت) وممثلو وزارة 
البريطانية  الدولية  التجارة 
(مــن الســفارة البريطانية) 
وإدارة وموظفــو مستشــفى 

السيف.

أول مستشفى في الكويت يحصل على شهادة املمارسات والسلوكيات األخالقية واملهنية

تسليم الوسام إلى إدارة مستشفى السيف

السفيرة البريطانية بليندا لويس شاركت قيادات مستشفى السيف االحتفال باحلصول على الوسام

«التعريف»: ٢٦٤٥ شخصًا تعلموا اإلسالم في ٣ أشهر
التعريف  أعلنت جلنــة 
باإلسالم في تقريرها الربع 
السنوي ملشــروع «علمني 
اإلسالم» والذي يهتم بتعليم 
املهتدين اجلدد من ضيوف 
الكويت واجلاليات من غير 
الناطقــني باللغــة العربية، 
أن إجمالــي عــدد الــدورات 
خالل الفترة مــا بني (مايو 
وأغســطس) ٢٠٢١، قــد بلغ 
١٦٤ دورة، استفاد منها ٢٦٤٥ 
دارسا ودارسة (٩٧٥ مهتديا، 

١٦٧٠ مهتدية).
وقال مدير إدارة العالقات 
العامــة واإلعــالم واملوارد 
بلجنــة التعريف باإلســالم 
عمار الكندري، إنه وبحسب 
التقرير، فقد بلغ عدد الدورات 
بأفرع الرجال بلجنة التعريف 
باإلســالم ٩١ دورة، بينمــا 
بلغ عدد الدورات املمنوحة 

للنساء ٧٣ دورة.
وأضــاف الكندري أن هذه 
الدورات شملت أفرع (العاصمة، 
واملنقف، وخيطان، واجلهراء، 

الفلبيني بالفروانية،  واملركز 
والوفــرة، وكبــد، والروضة، 
والساملية)، الفتا إلى أنه يتم 

تقدميها بعدد من اللغات.
وأوضح أن هذه الدورات 
تتنوع ما بني دورات شرعية، 
الكــرمي  القــرآن  ودورات 
وعلومه، باإلضافة إلى دورات 
اللغة العربية، مشيرا إلى أن 

نسبة اإلجناز بلغت ١٣١٪.
وشــدد الكنــدري علــى 

أهمية هذه الدورات، بالنسبة 
للمهتدين اجلدد، فمن خاللها 
يســتطيعون فهم اإلســالم 
بشكل أعمق، ويتمكنون من 
أداء العبــادات على وجهها 
الصحيح، مؤكدا أن اللجنة 
تواصل عطاءها التعليمي من 
خالل هذا املشــروع، بهدف 
تخريج مســلم جديد فاعل 

في املجتمع.
الكندري بالشكر  وتقدم 

إلــى أهل اخلير مــن داعمي 
هذا املشروع، والذي يعد من 
أهم مشاريع اللجنة، لتثبيت 
املهتديــن اجلــدد، من خالل 
تعليمهم وتثقيفهم ورعايتهم، 
سائال اهللا عز وجل أن يدمي 
عطاءهم في ســبيل الدعوة 
إلى اهللا والتعريف باإلسالم، 
وأن يجعل كل حرف يتعلمه 
املهتدون اجلدد في موازين 

حسناتهم.

«التعريف باإلسالم» تصل إلى العاملني في املزارع عمار الكندري

مجموعة مركز سلطان تتوصل 
التفاق إلعادة هيكلة ديونها 

أعلنت مجموعة مركز 
املالكة واملشغلة  سلطان، 
لسلســلة مــن األســواق 
املركزية الرائدة في الكويت 
إبرامهــا  واملنطقــة، عــن 
اتفاقيــة مع بنــك الكويت 
الوطنــي والبنــك األهلي 
الكويتي إلعادة هيكلة ديون 
الشركة البالغة ٧٦٫٦ مليون 
دينار كويتي، وبذلك تكون 
قد أمتت إعادة هيكلة ٩٢٪ 
من إجمالي ديون الشركة، 
ممــا يعكــس نقطة حتول 

جديدة في خطة الشركة للعودة إلى الربحية املستدامة.
ونتيجة لهذه االتفاقية امللزمة لعملية إعادة هيكلة الديون 
والتي متتد لفترة عشر سنوات، سيعود التوازن لهيكل رأس 
املال العامل للشــركة وامليزانية العمومية بشكل كبير مما 
يعزز قدرة الشركة ملواصلة تنمية أعمالها األساسية بنجاح.
وبهذه املناســبة، صرح رئيس املدراء املاليني ملجموعة 
مركز ســلطان، هيثم شلبي بأن هذه االتفاقية مع شركائنا 
املؤسسات املالية - الذين نوجه لهم كل الشكر - هي نقطة 
حتول تضع الشركة على الطريق الصحيح لتحسني هيكل 
رأس املــال العامــل وتدعم تنفيذ اســتراتيجيتنا التجارية 
طويلة األجل، وتؤكد على جناح منوذج عمل الشركة ومتانة 
هيكل رأس املال ووفرت األساس املثالي لتمكيننا من حتقيق 

النمو في األشهر والسنوات املقبلة.

هيثم شلبي

«وامبيد» تقدم عرضًا طبيًا إلجراء الفحوصات املبكرة
تزامنًا مع فعاليات الشهر 
العاملي للتوعية بسرطان الثدي 
والذي يقام في شهر أكتوبر من 
كل عام، قدمت شــركة وامبيد 
إلدارة خدمــات التأمني عرضا 
خاصا لعمالء الشركة إلجراء 
فحوصات أشعة سونتر الثدي 
«Ultrasound» و«املاموغــرام» 
بأسعار رمزية وبإشراف كادر 

طبي مختص.
وقالت الرئيس التنفيذي 
وامبيــد خلدمــات  لشــركة 
التأمــني هبة بو خمســني إن 
الشــركة تواصــل حملتهــا 
التوعوية حول الكشف املبكر 
لسرطان الثدي ضمن حمالتها 
للتوعيــة الصحية، وانطالقا 
مــن مســؤوليتها املجتمعية 
التــي تدعو إلــى تثقيف أكبر 
شــريحة ممكنة مــن املجتمع 
حول خطورة مرض سرطان 

الثــدي، الــذي يعد مــن أكثر 
السرطانات شيوعا بني النساء.
وأضافــت بوخمســني أن 
هذا العرض املميز يأتي ضمن 
املبادرات النوعية التي أطلقتها 
الشركة في إطار االهتمام بصحة 
العائلة عموما واملرأة خصوصا، 
والتــي تهــدف إلى تشــجيع 

السيدات على استمرارية عمل 
الفحص الذاتي وتوعية ذويهم 
بأهمية الكشف املبكر الحتواء 

املرض، واحلد من انتشاره.
بوخمســني  وأوضحــت 
أن «وامبيــد» تقــدم خدماتها 
كطــرف ثالث إلدارة مطالبات 
التأمني الصحــي، حيث ندير 
خدمات التأمني الصحي على 
مدار الساعة لعمالئنا التابعني 
لشــركات التأمــني الرائــدة 
في الســوق، وذلك بتســهيل 
حصولهم على املوافقات الطبية 
من العيادات واملستشــفيات 
اخلاصــة للحصــول علــى 
اخلدمــات الطبيــة العالجية 
املختلفــة. وأشــارت إلــى أن 
«وامبيد» هدفها األساسي من 
هذا العرض اخلاص التوعية 
ورفع الوعي الصحي والوقائي 
لــدى العمــالء، حيــث قامت 

الشركة بالتعاون مع مركزين 
طبيني لتقدمي عروض خاصة 
خالل الشهر اجلاري «أكتوبر 
الــوردي» من أجــل التوعية 
مبرض ســرطان الثــدي، من 
خــالل إجراء أشــعة وفحص 
بأسعار خاصة ومميزة للعمالء 
والذي يشمل اجراء السونار 
و«ماموغرام»، وهي إجراءات 
وقائية من خالل الفحص املبكر 

لتفادي أي مضاعفات.
وأكــدت أن هــذا العــرض 
املميز خــاص حلاملي بطاقة 
التأمــني الصحــي املذكور بها 
اسم «وامبيد» كمدير للخدمات 
التأمينيــة، ويأتي ضمن باقة 
من العروض املميزة على مدار 
العام التي اســتأنفت الشركة 
تقدميها، وذلك تزامنا مع عودة 
احلياة الطبيعية بعد جائحة 

«كورونا».

تزامناً مع فعاليات الشهر العاملي للتوعية بسرطان الثدي

هبة بو خمسني

اللجنة تواصل عطاءها التعليمي للمهتدين اجلدد بسخاء أهل اخلير ودعمهم للمشروع


