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«الوطني» نّظم يومًا وظيفيًا مع «القوى العاملة»
تأكيــدا علــى حرصــه 
املســتمر على دعم الكوادر 
الشابة وتأهيلهم  الوطنية 
لســوق العمــل، نظــم بنك 
الكويت الوطني وبالتعاون 
مــع الهيئة العامــة للقوى 
العاملة يوما وظيفيا خاصا 
الوطنية  العمالة  بتوظيف 
بالقطــاع اخلــاص، وذلــك 
فــي مقــر الهيئــة مبنطقة 
الرقعي وبحضور مدير عام 
املوارد البشــرية ملجموعة 
بنك الكويت الوطني عماد 

العبالني.
املناســبة، قالت  وبهذه 
فــي  التعيينــات  مديــرة 
مجموعة املوارد البشــرية 
لبنك الكويت الوطني غدير 
مشــاركة  إن  الكوهجــي: 
الوطني في هــذه الفعالية 
شكلت تأكيدا على سياسته 
الوطنية  الداعمة للكــوادر 
من أجل حتقيق طموحاتها 
إضافــة إلى كونهــا منصة 
هامــة للبنــك للتعرف عن 
كثب على الكفاءات واملواهب 
الوطنية التي يسعى لضمها 

إلى منظومته االحترافية.
وأوضحــت أن موظفي 
مجموعة املوارد البشــرية 
فــي البنــك قامــوا بإجراء 
املقابالت والرد على جميع 
االستفســارات املطروحــة 
مــن قبــل الطــالب الذيــن 
أجروا عملية تعبئة منوذج 
التوظيف اخلاص بالوظائف 
الشــاغرة واملتاحــة، وذلك 
في إطار حرص البنك على 
تشــجيع هؤالء اخلريجني 
االلتحــاق بالقطــاع  علــى 

املصرفي.
وأشــارت الكوهجي إلى 
أنه وخالل اليوم الوظيفي 
مت توظيــف نحــو ٢٠٪ من 

بـتـوظـيـــف واستقـطـــاب 
الكفاءات الوطنية.

وأكدت ان «الوطني» يدعم 
كوادره الشابة لتتبوأ مواقع 
قيادية داخل البنك وهو ما 
يجعــل الوطني املؤسســة 
املفضلة للتعيني بني أوساط 
التخرج  الكويتيني حديثي 
باإلضافة إلى الباحثني عن 
مســتقبل وظيفي واعد مبا 
يتميز بــه البنك من موارد 
وبرامــج تواكــب املعاييــر 
العاملية وتساهم في صقل 

مهارات وكفاءات الشباب.

هذا، وتلتقي جهود بنك 
الكويت الوطني في استقطاب 
الكفاءات الوطنية بخططه 
التطويريــة والتدريبيــة 
الساعية لالستثمار بالكوادر 
جيــل  وإعــداد  الوطنيــة 
مصرفــي واعــد. ويحرص 
البنك على تقدمي سلســلة 
التدريبيــة  الــدورات  مــن 
والبرامج األكادميية احملترفة 
باعتباره من رواد املؤسسات 
املصرفية في الكويت التي 
تبنت تنظيم برامج تدريبية 

للشباب.

شّكل منصة مهمة للبنك للتعرف عن كثب على الكفاءات واملواهب الوطنية

مقابلة مع أحد املتقدمنيغدير الكوهجي

إجمالي املتقدمني في إدارات 
البنــك املختلفة، مؤكدة أن 
البنــك يبحث عــن الكوادر 
التي  البشــرية  واملواهــب 
تتمتع بروح االبتكار ولديها 
الشــغف واحلافز للتطور 

الوظيفي.
وأضافت ان الوطني يفخر 
بكونه أكبر مؤسسات القطاع 
اخلــاص الكويتي، توظيفا 
للعمالة الوطنية بنسبة تبلغ 
٧٤٫٣٪، مشيرة إلى أن البنك 
يحافظ على دوره التاريخي 
ومســؤوليته املجتمعيــة 

عدد من املشاركني في اليوم الوظيفي

«األڤنيوز انسايدر»... انطالقة إلكترونية جديدة

منطقة األڤنيوز انسايدر محتوى متميز للتواصل املباشر مع زوار «األڤنيوز»

أطلق «األڤنيوز» انطالقته اإللكترونية 
اجلديدة «األڤنيوز انسايدر»، انطالقا من 
اإلستراتيجية املتبعة في نهج االستدامة، 
لتقدمي محتوى جديد وبشــكل مختلف 
من مقاالت شائقة ومقابالت وللتواصل 
بشكل مباشر وأسهل مع الزوار في أي 
وقت ومكان، باإلضافة إلى دعم احملالت 

في األڤنيوز.
وقد تضمنت حملة إطالق «األڤنيوز 
انسايدر» تصوير ڤيديو إعالن ترويجي، 
مت عرضــه علــى اليوتيــوب وحصــد 
مشــاهدات تعــدت ٣٤٠ ألف مشــاهدة 
تقريبا خالل أقل من أسبوع، كما حصد 
الڤيديــو ذاتــه ١٢٠ ألف مشــاهدة على 

حساب االنســتغرام اخلاص باألڤنيوز 
خالل الفترة نفسها، بإجمالي ما يقارب 
نصــف مليون مشــاهدة، وقــد تزامن 
عرض الڤيديــو الترويجي مع اإلطالق 
الرســمي لـ «األڤنيوز انســايدر» التي 
متتلــك موقعا رســميا علــى اإلنترنت 
www.theavenuesinsider.com مبجــرد 
الضغط عليه ينتقــل القراء إلى رحلة 
حول األڤنيــوز ليتعرفــوا على أحدث 
صيحــات املوضة واجلمــال، واجلديد 
فــي عالم الطعام والـ «اليف ســتايل»، 
إلى جانب اللقاءات مع املواهب الشابة 
واملشاهير البارزين، ومختلف املواضيع 
الثقافيــة واالجتماعيــة، باإلضافة إلى 

املقاالت حول كيفية االستمتاع بتجارب 
األڤنيوز، حيث يتوافر محتوى «األڤنيوز 
انسايدر» باللغتني العربية واإلجنليزية.

اجلدير بالذكر أن «األڤنيوز انسايدر» 
قد نشرت لقاء بالتزامن مع انطالقها مع 
الشــاب الكويتي أحمد النصراهللا الذي 
اختار التميز وعدم االستسالم فتحدى 
«التوحد» واقترب من حتقيق حلمه برفع 
علم الكويت في العديد من احملافل، وقد 
القى هذا اللقاء تفاعال كبيرا من القراء، 
وبادرت عالمة «انترسبورت» في تكرميه 
كالعب كرة سلة، ومتت استضافته في 
محل «انترسبورت» في منطقة إليكترا 

في األڤنيوز.

كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا تنظم 
أسبوع األمن السيبراني من ٢١ - ٢٥ اجلاري

أعلنت كلية الكويــت للعلوم والتكنولوجيا 
عن إقامة أســبوع األمن الســيبراني السنوي 
للسنة الثانية على التوالي، وذلك خالل الفترة 
من 21 حتى 25 اجلاري. يتضمن هذا األسبوع 
عدة نشــاطات ملختبري االختراقات والهاكرز 
األخالقيني واملهتمني في مجال األمن السيبراني 
ومن ضمن هذه النشــاطات حوارات في األمن 
السيبراني وورشــات عمل من ضمنها ورشة 
 certified ethical الهاكر األخالقي املعتمد عمل 
hacker (CEH) مع شــهادات مشاركة ومسابقة 
«حقي مقي» وهي مسابقة امسك العلم للهاكرز 
Capture the Flag (CTF). وصرح البروفيسور 
خالد البقاعني بأن احلوارات اإللكترونية تهدف 
إلى تثقيف املجتمع حول أحدث اجتاهات األمن 
السيبراني، وأدوات اختبار االختراق، وكيفية 
احلفاظ على اخلصوصية والبقاء آمنا، والتعرف 
على أحدث أعمال الكلية املتعلقة باألمن السيبراني. 
وستتم مناقشة مواضيع مختلفة، مبا في ذلك:

٭ التعريف حفل االفتتــاح بأول مركز لألمن 
الســيبراني في الكويت، والذي يشمل تدريب 
املبتدئني حتى املستويات املتقدمة لتمكينهم من 
الدفاع عن البنية التحتية اإللكترونية في جميع 
القطاعات وتوعية املجتمع مبخاطر االختراقات 

ورفع مستوى ثقافة األمن السيبراني.
٭ استضافة محاور مختص في األمن السيبراني 
للحديث عن كيفية البــدء في تعلم هذا املجال 
الواسع والتغلب على التحديات املصاحبة لتعلم 

هذا املجال.
٭ حوار حول املستجدات في األمن السيبراني 

.Cyber Talk وحوارات في األمن السيبراني
وســيقيم مركز األمن السيبراني في كلية 
الكويت للعلوم والتكنولوجيا ورشة عمل املخترق 
املعتمد األخالقي (CEH) من EC-Council ملدة 5 

أيام مجمل 40 ساعة تدريبية.
من جانبه، صرح د.باسل العثمان بأن شغف 
واهتمام طالب وطالبــات كلية الكويت للعلوم 
السيبراني واالختراقات  باألمن  والتكنولوجيا 
شــجعنا على إقامة األسبوع األمن السيبراني 
الثاني على التوالي. كما صرحت م.شهد الشاهر 
بأن مركز األمن السيبراني األول من نوعه في 
الكويت ينفرد بإقامة أنشطة تعليميه سيبرانية 
هادفة للمهتمني ليشجع على التطور املستمر في 
هذا املجال، ومن هذا املنطلق سيقيم املركز أسبوع 
األمن السيبراني السنوي الثاني على التوالي في 
كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا الذي يرحب 

مبحبني هذا املجال من داخل وخارج الكلية.

د.باسل العثمان م.شهد الشاهرالبروفيسور خالد البقاعني

«القوى العاملة» نّظمت «نحو مستقبل وظيفي مميز»
نّظمت الهيئة العامة للقوى العاملة جلســة 
إرشادية بعنوان «نحو مستقبل وظيفي مميز» 

للباحثني عن عمل بالقطاع اخلاص.
واستهدفت الدورة حديثي التخرج واملقبلني 
على التوظيــف، وذلك لتنمية املهارات املطلوبة 
للحصــول على الوظيفة املناســبة فــي القطاع 

اخلاص.
وخــالل الــدورة، مت تقــدمي شــرح كامل عن 
القطــاع اخلــاص ومميزاته، وإرشــاد املتقدمني 
بكيفية االســتعداد للمقابلــة الوظيفية ومعرفة 
أهم املتطلبات الجتياز املقابلة الوظيفية بنجاح 
وإعداد السيرة الذاتية وكيفية التعامل مع بيئة 

جانب من اجللسة اإلرشاديةالعمل مبا يحقق النجاح الوظيفي.

احلويلة هنأت د.أشكناني
على وسام «جنمة إيطاليا»

«األسر املتعففة» و«املطاحن» 
تتفقان إلطالق «نقصة طالب»

آالء خليفة

أوضحت أمينة سر جمعية أعضاء هيئة التدريس بجامعة 
الكويت د.أمثال احلويلة، أنه مت تكرمي األستاذ بقسم االجتماع 
بكلية العلوم االجتماعية د.حســن جاســم اشــكناني من قبل 
رئيــس جمهورية ايطاليا الرئيس ســيرجيو ماتاريال ومنحه 
وسام جنمة إيطاليا برتبة فارس استحقاقا وتقديرا جلهوده في 
املجال الثقافي وأيضا في تعزيز األواصر الثقافية واألكادميية 
بني إيطاليا والكويت.وقدم الوســام في مقر السفارة اإليطالية 
بالكويت السفير كارلو بالدوتشي بحضور والد د.حسن أشكناني 

وإخوانه وأصدقائه واملهتمني بالشأن الثقافي في الكويت.
وجاء التكرمي بعد مســاهمته في تنظيم أول نشــاط ثقافي 
على مستوى اخلليج العربي بإنشاء أول مدرسة شتوية لعلم 
اآلثار بدعوة أساتذة من أقدم جامعة في إيطاليا (جامعة روما 
ال سابينزا) وذلك في كلية العلوم االجتماعية بجامعة الكويت 
في ينايــر ٢٠٢٠، والذي تضمن محاضــرات وزيارات ميدانية 
مع طلبة االنثروبولوجيا وزيارة متاحف الكويت، ما يثمر في 

املستقبل عقد اتفاقية ثقافية رفيعة املستوى.
كما جاء الوســام تكرميا لدور د.حســن أشكناني في جمع 
مقتنيــات وكتب نادرة إيطالية حتدثت عن الكويت منذ القرن 
الـ ١٩، مؤكدا على العالقات التاريخية والصداقة بني البلدين.

هذا، وقد جاء الوسام بفضل من الباري تعالى وتتويجا جلهود 
زمالئه في الكلية والقســم وطلبة االنثروبولوجيا وأصدقائه 

املخلصني وأهله الكرام.

أعلنــت اجلمعية الكويتية لألســر املتعففــة عن توقيع 
اتفاقية إطارية مع شركة مطاحن الدقيق واملخابز الكويتية، 
وذلك إلطالق مشــروع نقصة طالب من خالل تقدمي وجبة 
برنش املطاحن تسهيال على أولياء األمور ورفع هذا العبء 

اليومي من على عاتقهم.
 وقــد حرصت شــركة املطاحن علــى أن يتكون «برنش 
املطاحن» من وجبة خفيفة ومتنوعة شــاملة كل املقومات 
الغذائية ســواء كانت إفطارا أو برنش لتمد الطلبة بالطاقة 
التي تكفيهم لليوم الدراسي، كما يتميز برنش املطاحن بأنه 
يناســب جميع األعمار ومختلف األذواق بهدف اإلسهام في 
جتديد روح النشاط واإلقبال على اليوم الدراسي بكل حماس.

السفير كارلو بالدوتشي ود.حسن أشكناني ود.أمثال احلويلة

 

«النجاة»: مبادرة «باب خير كل جمعة» 
استفاد منها أكثر من ٣٠ ألفًا في ١٢ دولة

في إطار خطتها االستراتيجية الرامية 
إلى حتقيق التنمية املســتدامة للشــعوب 
الفقيــرة في مختلف دول العالم، تســعى 
جمعية النجاة اخليرية إلى التطوير الدائم 
واالبتكار واإلبداع في طرح مشاريع خيرية 

متجددة ومتنوعة.
وفــي هذا الصــدد، صرح املديــر العام 
بجمعية النجاة اخليرية محمد األنصاري 
بأن مبادرة باب خير كل جمعة جاءت فكرتها 
في بداية هذا العام، وحققت جناحا ملموسا 
بفضــل اهللا تعالــى، حيث مت مــن خاللها 
تنفيذ عدد ٣٣ مشروعا خيريا، من مختلف 
املشاريع التي تخدم الفقراء واحملتاجني في 

مختلف دول العالم.
وأوضح أن مشاريع املبادرة نفذت في ١٢ 
دولة مختلفة من الدول العربية واإلسالمية، 

مؤكدا ان املشاريع مبختلف نوعيتها تنفذ 
حسب احلاجة اليها في الدول واملناطق التي 
نفذت فيها، وقد شملت مبادرة (باب خير 
كل جمعة ) مساعدة األسر الفقيرة واأليتام 
وبناء املساجد وحفر اآلبار وعالج املرضى 
ومشاريع منتجة، وغيرها من املشاريع التي 
حتقق للشعوب احلياة الكرمية ومكافحة 
الفقر واجلوع، وهذا الهدف هو هدف أساسي 

من ضمن اهداف األمم املتحدة.
وأضــاف األنصــاري: كمــا ان املبادرة 
صنعــت الفارق في حياة اكثر من ٣٠ الف 
شخص في الدول املستفيدة، وساهم فيها 
عــدد ١١٥٠ متبرعا من أهل اخلير، الفتا أن 
النجــاة اخليرية تســعى دائمــا في تلبية 
رغبات الشــعوب الفقيرة حسب حاجتهم 

من املشاريع اخليرية واإلنسانية.

أطفال يرفعون أعالم الكويت بعد االستفادة من املبادرةمحمد االنصاري

بنك الطعام يطلق مشروع كسوة الشتاء

الشبو: الدورات التدريبية مكمل أساسي
 لدور التكنولوجيا في خدمة العمل التعاوني

منه في منــح الفرصة ألبناء الكويت خلدمة 
الوطن وممارسة العمل التطوعى.

وأوضح األنصاري ان البنك سيظل داعما 
في تخفيف املعاناة عن كل فئات املجتمع التي 
حتتاج للدعم في ظل هذه الظروف االستثنائية 
التي متر بها الكويت والعالم أجمع، فأيادي 
اخليــر الكويتيــة ممتدة لــكل محتاج داخل 

الكويت وخارجها.
وميتلــك بنــك الطعــام فريقــا متكامــال 
إلدارة العمــل اخليري واســتقبال املتعففني 
www. للتعرف علــى احتياجاتهم من خالل

kuwaitfoodbank.org بهــدف تلبيــة جميــع 
متطلباتهم والعمل على حل مشاكلهم اليومية.

االقتصادي بســبب تطور احليــاة، ما جعل 
التجــارب التعاونية تختلف مــن دولة إلى 
أخرى، موضحا أن احلركة التعاونية الكويتية 
قامت منذ وقت مبكر باألخذ بأسباب التطور، 
واالجتاه إلى اعتماد العمل التقني وبصورة 
تدريجيــة بــكل أعمــال وأقســام اجلمعيات 
التعاونيــة، وجعلــت من البنية األساســية 
لتكنولوجيــا املعلومات إطارا متكامال تعمل 
عليه الشبكات الرقمية، وتتضمن هذه البنية 
األساسية مراكز البيانات وأجهزة احلاسوب 
وشــبكات احلاســوب وأجهــزة إدارة قواعد 

البيانات.
وبني أن اجلمعيات أبرمت عقودا واتفاقات 
مع شركات متخصصة في مجاالت احلاسب 
اآللي وتطبيقاته إلدخال األنظمة اآللية املتكاملة 
في عملها، وما يستتبع ذلك من تدريب وتعليم 
وتوفيــر برامج وأجهزة حديثــة، مؤكدا أنه 
ليســت هناك فرصة للتطور ومواكبة عصر 
املعلومات دون االندماج في الثورة املعلوماتية.

أعلــن البنــك الكويتي 
للطعام واإلغاثة عن إجنازه 
مشــروع «كسوة الشتاء» 
لألطفال األيتام املشمولني 
برعايتــه والبالــغ عددهم 

٥٢٣ يتيما.
من جانبه، قــال نائب 
رئيس مجلس إدارة البنك 
الكويتي للطعام واإلغاثة 
ان  األنصــاري  مشــعل 
املشــروع جنح في توزيع 
كوبونات على ٥٢٣ يتيما 
يرعاهم البنك منذ عام ٢٠١٩ 

لشراء كسوة الشتاء، مشيرا إلى ان الكوبونات 
وزعت على أولياء أمورهم.

وأضاف ان املشروع استهدف رسم البسمة 
على وجوه االيتام وإدخال السعادة في نفوسهم 
وتخفيــف أعباء احلياة عنهم ومســاعدتهم 
في مواجهة برد الشــتاء القارص، مؤكدا ان 
املشروع يعد نوعا من أنواع التكافل والتراحم 
االجتماعي بني كل شرائح املجتمع الكويتي.

وأشــار األنصاري الى أن فكرة املشروع 
لرعاية وكفالة األيتام تأتي انطالقا من حديث 
النبي ژ «أنا وكافل اليتيم في اجلنة كهاتني..»، 
موضحا ان البنك مستمر في تقدمي املعونات 
للمحتاجني على ارض الكويت، وذلك إميانا 

محمد راتب

احتــاد  رئيــس  أكــد 
التعاونيــة  اجلمعيــات 
املعني د.سعد الشبو أهمية 
احلديثــة  التكنولوجيــا 
والبنية التحتية التقنية في 
النهوض بالعمل التعاوني، 
مشيرا إلى أن ذلك ال ميكن 
أن يكتمــل ما لم تصاحبه 
دورات تدريبية متخصصة 
ومكثفة لتمكني العاملني في 

اجلمعيات التعاونية أو الراغبني في العمل في 
هذا املجال من احلصول على أسباب املعرفة 
لكل تفاصيل العمل التقني وتفريعاته باالتفاق 

مع متخصصني من أهل اخلبرة.
جــاء ذلك في ورقة عمل قدمها الشــبو 
بعنــوان «أهميــة التكنولوجيــا احلديثة 
والبنيــة التحتيــة التقنية فــي النهوض 
بالعمــل التعاونــي»، وذلك تلبيــة لدعوة 
رئيــس االحتاد التعاونــي العربي د.أحمد 
عبد الظاهر عثمان حلضور الندوة العلمية 
«التعاونيــات وحتديات الثورة الصناعية 
الرابعــة» فــي الغردقــة بجمهورية مصر 
العربيــة، وقد قام د.الشــبو عقــب الندوة 
بتكــرمي الرئيس د.عثمان على جهوده في 
تعزيز العمل التعاوني ودعواته لتحديث 
الطرق واألدوات لتواكب متطلبات السوق 

والتطور التكنولوجي.
وذكر أن مفهوم التعاون اجته نحو البعد 


