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السفير الكوري بيوجن ها شاجن وحرمه في جولة باملعرض أريج الغامن والقائم باألعمال في السفارة األميركية جيم هولتسنايدر وعدد من احلضور (ريليش كومار)

stc تتعاون مع اجلمعية الكويتية لألسر املتعففة
الغامن: نحرص على صقل مهارات

وخبرات طلبة اجلامعة األمريكية الدولية

«الشايع» ُتصدر أول دفعة من شهادات الضيافة العاملية

«اإلغاثة اإلنسانية» حتصد املركز 
الثاني في جائزة خالد العيسى

«النجاة»: مركز الوعي فاز بجائزة 
العيسى للتميز

أعلنت شــركة االتصاالت 
الكويتيــة stc، الرائــدة فــي 
متكني التحول الرقمي وتقدمي 
اخلدمات املبتكرة واملنصات 
املتكاملة للعمالء في الكويت، 
عــن تعاونهــا مــع اجلمعية 
الكويتية لألسر املتعففة في 
اليــوم العاملي للســعادة مبا 
يتماشى مع برنامج املسؤولية 
االجتماعية للشركة. ويأتي هذا 
التعاون انسجاما مع املبادرات 
اإلنسانية املختلفة التي نفذتها 
stc وشاركت فيها بهدف دعم 

ومتكني املجتمع.
 stc وفي بيان لها، أشارت
إلى أن هذا التعاون ينبع من 
رغبة الشــركة في دعم أفراد 
املجتمع ورســم البسمة على 
األسر املتعففة مبناسبة اليوم 
العاملــي للســعادة، خاصــة 
األيتام. ومن خالل هذه املبادرة، 

آالء خليفة

نظمت اجلامعــة األمريكية الدولية 
معرضا فنيا بعنوان «الساعة البنفسجية» 
باســتضافة الفنانــة البصرية العاملية 
كيت دودي وبحضور العالم الفيزيائي 
احلاصل على جائزة نوبل د.كوســتيا 
نوفوســيلوف والقائم بأعمال السفير 
األميركي جيم هولتســنايدر، والسفير 
الكوري لــدى البالد بيوجن ها شــاجن، 
ونائب السفير البريطاني ساني أحمد، 
وأمني عام مجلــس اجلامعات اخلاصة 
باإلنابة م.عمر الكندري وعضو مجلس 
أمناء اجلامعة األمريكية الدولية أريج 
الغامن وعدد كبير من الفنانني التشكيليني 

والشخصيات العامة.
وعلى هامش افتتاح املعرض، قالت 
عضو مجلس أمناء اجلامعة األمريكية 
الدوليــة أريج الغــامن: نظمت اجلامعة 
معرضــا للفنون التشــكيلية والثقافة 
باستضافة الفنانة التشكيلية كيت دودي 
وبحضور العالم الفيزيائي احلاصل على 
جائزة نوبل د.كوســتيا نوفوسيلوف 
وعدد من سفراء الدول املختلفة والفنانني 
التشكيليني في الكويت وجمع من املهتمني 
بالفن التشكيلي، مضيفة أنه على هامش 
األسبوع الفني باجلامعة مت تقدمي العديد 
من ورش العمل للطلبة والطالبات السيما 
طالب التصميم اجلرافيكي والتصميم 
الداخلي وذلك بهدف صقل مهارات الطلبة 
وخبراتهم واطالعهم على جتارب هؤالء 
الفنانني وكيف استطاعوا الوصول إلى ما 
هم عليه اآلن ليتعلموا منهم في حياتهم 

الدراسية واملهنية.
وأعربت الغامن عن سعادتها بتواجدها 
في هذا املعرض املميز واحلضور الكثيف 
من جهات مختلفة، متوجهة بالشكر إلى 

جميع احلضور.
من ناحيته، أعرب أمني عام مجلس 
اجلامعــات اخلاصــة باإلنابــة م.عمــر 
الكندري، عن سعادته بحضور املعرض 
الفتا إلى أن اجلامعة األمريكية الدولية 

تعتبر أحد أهم الصروح التعليمية في 
الكويت ومن اجلامعات اخلاصة املميزة 

حاليا.
وذكر أن مجلس اجلامعات اخلاصة 
حريص على التفاعل والتواصل مع كافة 
اجلامعات اخلاصة، مشــيدا باألنشطة 
التعليميــة التي تثــري مواهب الطلبة 
وتوســع مداركهم وأفكارهم، الفتا إلى 
أهمية تنظيم مثل هذه األنشطة الطالبية 
في مختلف اجلامعات خاصة بعد فترة 
توقف دامت طويال بسبب جائحة كورونا.
من ناحية أخرى، كشــف الكندري 
أنه فيما يخص أعداد الطلبة املبتعثني 
للعــام الدراســي القــادم ٢٠٢٣/٢٠٢٢ 
سيكون هناك تنسيق مع جميع اجلهات 
املعنية بهذا اخلصوص وعلى رأسهم 
ديوان اخلدمة املدنية واملجلس األعلى 
للتخطيــط ووزارة التعليــم العالــي 
وجامعــة الكويــت والهيئــة العامــة 
للتعليم التطبيقي والتدريب لتحديد 
التخصصات املطلوبة والتي يحتاجها 

سوق العمل.
وفي رده على سؤال حول وجود نية 
لرفع نسب القبول بالبعثات الداخلية، 
قال الكنــدري: لم يتخذ أي قرار حتى 

اآلن بهذا الشأن ومازال املوضوع قيد 
الدراسة مبجلس اجلامعات اخلاصة.

وحول اجلديد فيما يخص إنشــاء 
جامعــات خاصة طبية فــي الكويت، 
قــال: أقر مجلس اجلامعــات اخلاصة 
مؤخرا استقبال طلبات إنشاء اجلامعات 
اخلاصة الطبية ولكن األمر مازال قيد 

الدراسة حتى اآلن.
وفيمــا يخــص وجود نيــة إلقرار 
تخصصــات «التربيــة» باجلامعــات 

اخلاصة، ذكر أن األمر قيد الدراسة،.
بدورها، قالت كيت دودي، الفنانة 
البصريــة البريطانيــة املعتــرف بها 
لعملهــا في استكشــاف وإعادة تقييم 
التجربة اإلنســانية في ســياق العالم 
الطبيعي: لقد حرصــت على التواجد 
فــي الكويت منذ أســبوع مع زميلتي 
مع الفنان كوستيا نوفوسيلوف وهو 
عالم فيزياء روسي ـ بريطاني احلائز 
جائــزة نوبل فــي الفيزياء، كجزء من 
املشروع اإلنساني الذي يشجع الناس 
على تقدير ما لديهم وإدراك أن كل واحد 
منــا ال ينبغي أن يكون أقل من غيره، 
فضــال عن التأكيد علــى أهمية تعليم 
املرأة وحب السالم والعالم الطبيعي.

أصدرت مجموعة الشايع، 
الدفعــة األولــى من شــهادات 
الشــايع العامليــة للضيافــة 
(AGHC)، وهي شــهادة عاملية 
فريــدة من نوعها تهــدف إلى 
تطوير املسيرة املهنية للطهاة 
احملترفني في مجموعة الشايع.

 (AGHC) ومت تطوير برنامج
خصيصــا ملجموعة الشــايع، 
وهــو برنامج معتمــد من قبل 
معهد «ســيتي آند جيلدز» في 
لنــدن، وكذلك من قبل الرابطة 
العامليــة جلمعيــات الطهــاة 
«Worldchefs» ليكون البرنامج 
األول من نوعه في املنطقة. يعد 
البرنامج مبنزلة تقدير ملهارات 
املوظفني واعترافا بإجنازاتهم 
وفقا للمعايير املعتمدة عامليا في 
هذا املجال. وحصلت املجموعة 
األولى التي تضم ١٥٤ شيفا من 
موظفي الشــايع على شهادات 
(AGHC) خاصة بهم، ومت إصدار 
الشــهادات الرقميــة املعتمدة 
لتعكس إجنازاتهم وليتمكنوا من 

حصلــت جمعية «اإلغاثة اإلنســانية» على املركز 
الثانــي في جائزة خالد العيســى الصالح للتميز في 
العمــل اخليري للــدورة الثانية، التــي نظمها احتاد 
اجلمعيات واملبرات اخليرية، وأعلنت نتائجها النهائية 
بقاعة مركز عبداهللا السالم إلعداد القادة في اخلالدية.
وفي هذا الســياق هنأ نائب رئيــس مجلس إدارة 
جمعيــة «اإلغاثة اإلنســانية» علي احلســينان كافة 
احملســنني واملتبرعني الكرام،  مشــيرا الى إن كلمات 
الشكر واالمتنان جلميع متبرعينا الكرام، ال توفيهم 
حقهم،  متوجها بالشــكر اجلزيــل الحتاد اجلمعيات 
واملبرات اخليرية والقائمني على جائزة خالد العيسى 
الصالح للتميز في العمل اخليري على جهودهم احلثيثة 
في تشــجيع العمل اخليري والعاملني فيه من خالل 

هذه الفعاليات.

فازت جمعيــة النجاة اخليرية ممثلة في «مركز الوعي 
لتطويــر العالقات العربية والغربيــة» بجائزة العم خالد 
العيسى للتميز املؤسسي لعام ٢٠٢٢، والتي يشرف عليها 
احتــاد اجلمعيــات واملبرات اخليرية، وأقيم حفل تســليم 
اجلوائز برعاية وزير الشؤون، وقام بتسليم اجلوائز نيابة 

عنه وكيل الوزارة عبدالعزيز الشعيب.
وأعرب مدير مركز الوعي د.إبراهيم العدساني، عن سعادته 
بحصول املركز على هذه اجلائزة التي تعد واحدة من أهم 
اجلوائز التي تعنى بالعمل املؤسسي للجمعيات واملبرات 
اخليرية، حيث أقيمت هــذه اجلائزة املميزة وفق املعايير 
العامليــة للتميز املؤسســي، وحرص فريــق عمل اجلائزة 
علــى زيارة مركز الوعي لالطالع عن كثب على األنشــطة 
التي يقوم بها املركز، والتعرف على دوره احلضاري جتاه 

ضيوف الكويت من اجلاليات الغربية.

دور stc فــي دعــم املجتمــع 
مــن خالل مختلف األنشــطة 
اإلنسانية واملجتمعية، فضال 
عن العالقات الناجحة وطويلة 
األمد التي تسعى الشركة إلى 
توطيدها مع املنظمات احمللية 
غيــر الهادفة للربح من خالل 
املساهمة في فعاليات اجتماعية 

مختلفة.
وتعليقا على هذه املبادرة، 
قالت دانة اجلاســم مدير عام 
 :stc اتصــاالت الشــركات في
يشــرفنا أن نشــارك ونقوم 

اجلودة في مجموعة الشــايع: 
في كثيــر من األحيان، ال ينال 
الطهاة التقدير الذي يستحقونه 
مقارنة مع أدائهم وإجنازاتهم 
املهنيــة،  مســيرتهم  خــالل 
وأضــاف: اليــوم، وبالتعاون 
مــع «Worldchefs» ســنتمكن 
مــن منحهــم التقديــر الــذي 
يســتحقونه ونقدم لهم شيئا 
رائعا يفخــرون به. لقد كانت 
رحلة رائعة ويسعدنا جدا أن 

بدور مساند وإيجابي في هذا 
احلدث اخلاص الــذي يهدف 
إلى رسم البسمة على وجوه 
األطفال األيتام مبناسبة اليوم 
العاملــي للســعادة خاصة ان 
الســعادة «هــدف إنســاني 
أساسي». وانطالقا من القيم 
األساسية التي تندرج ضمن 
برنامج املسؤولية االجتماعية 
الشــامل لدينا، فإننا نســعى 
جاهدين للمشاركة باستمرار 
في املبادرات اإلنسانية الهادفة، 
والتي تنهض باملجتمع ومتكنه.

نوفر هذه التجربة الفريدة وأن 
نشهد على حصول العديد من 
الطهاة املوهوبني على شهادات.
برنامــج  متويــل  ويتــم 
(AGHC) مــن قبــل مجموعــة 
الشــايع بالكامل، وذلك كجزء 
من اســتثمارها املســتمر في 
دعم مواردها البشرية، وتوفير 
املهارات العملية واالحترافية 
لهم. تضم الشهادة ٥ مستويات، 
ومتنح للموظفني وفقا ملستويات 

اخلبرة التي يتمتعون بها، .
من جهتــه، علق الشــيف 
كريستوفر سوبو جوميز: لقد 
شعرت بسعادة كبيرة عندما 
علمت بحصولي على شــهادة 
املعتمــدة   «Chef de Partie»
من قبــل «Worldchefs» والتي 
قدمتها لي مجموعة الشايع. لقد 
منحني ذلك الطاقة واحلماس 
الالزمني ألعمل بجد أكبر لتطوير 
مسيرتي املهنية في عالم الطهو 
لــدى كل مــن عالمة برنشــي 

ومجموعة الشايع.

اجلامعة نظمت معرض «الساعة البنفسجية» بحضور الفنانة كيت دودي وعالم الفيزياء د.كوستيا نوفوسيلوف
متاشياً مع املبادرات التي تُطلقها ضمن إطار املسؤولية االجتماعية للشركة

تقديراً ملهارات موظفيها في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا

أحمد النويبت وأنفال عبدالرحيم مع مسؤولي اجلمعية الكويتية لألسر املتعففةدانة اجلاسم

جانب من فعاليات األطفال صورة جماعية لفريق العالقات العامة في stc مع مسؤولي اجلمعية الكويتية لألسر املتعففة

حضور كبير لتفقد معرض الفنون الذي نظمته اجلامعة األميركية الدولية

مجموعة من الطهاة مع شهادات الشايع العاملية للضيافة

تكرمي مركز الوعي بالفوزتكرمي جمعية «اإلغاثة اإلنسانية» لفوزها في جائزة خالد العيسى للتميز

شاركت stc اجلمعية الكويتية 
لألســر املتعففــة فــي تكرمي 
الطلبة املتفوقني، حيث قامت 
stc بتوزيع أجهزة مختلفة على 

حوالي ٢٠٠ طالب متفوق.
كمــا قــام ممثلــو فريــق 
 stc العالقــات العامــة فــي
بتوزيع األجهزة على الطلبة 
املتفوقني وهدايا رمزية على 
أسرهم خالل احلدث وحصلوا 
على فرصة التواصل املباشر 
مع األطفــال. وركزت املبادرة 
بشــكل أساســي علــى تأكيد 

إظهار مهاراتهم بكل ثقة. ستمكن 
شهادات (AGHC) موظفي الشايع 
مــن احلصــول علــى التقدير 
والثناء الذي يستحقونه، نظرا 
للخبــرة التي يتمتعــون بها، 
واملهارات املتنوعة التي عملوا 
على تطويرها، لتمنحهم التميز 
عن اآلخرين أثناء تطور حياتهم 

املهنية.
وفــي هذا اإلطار، قال «بيل 
زيتو» مدير قسم تطوير معايير 

توفير جهاز لترجمة لغة اإلشارة في تعاونية قرطبة
محمد راتب

أعلــن رئيــس مجلــس 
اإلدارة فــي جمعية قرطبة 
اللطيــف  التعاونيــة عبــد 
الدوســري فــي تصريــح 
لـــ «األنبــاء» تقــدمي خدمة 
«نحن معك» ألصحاب الهمم 
من إخواننــا الصم والبكم، 
وذلــك اســتكماال للخدمات 
التــي تقدمها  اإللكترونيــة 
اجلمعيــة والتــي تعد نقلة 
نوعية ضمن االستراتيجية 
العامة للجمعية، مضيفا أن 
خدمة «نحن معك» تقوم على 
توفيــر جهــاز لترجمة لغة 

في السوق املركزي وفروع 
اجلمعية.

وبــني أن جمعيــة قرطبة 
تســعى دائما لالستفادة من 
التطــور اإللكترونــي وقــد 
أطلقت أخيرا خدمــة العربة 
الذكيــة للتســوق لتخفيــف 
االزدحــام وتقليــل الضغــط 
وســهولة التســديد، والتــي 
القت استحســان املتسوقني 
وثناءهم على هذه اخلدمة التي 
اختصرت وقت احملاسبة عند 
الكاشــير، والدفع عن طريق 
رابط يتم إرساله على هاتف 

املشتري.
أن  الدوســري  وتابــع 

اجلمعيــة طبقــت سياســة 
جــرد األصنــاف عــن طريق 
أحــدث أجهــزة PDA والتــي 
تسهل عملية اجلرد السنوي 
بنهايــة كل ســنة مالية، ومت 
تفعيل طريقة استالم البضائع 
اليوميــة عــن طريــق هــذه 
األجهــزة اإللكترونية مرورا 
بإصدار أوامر الشراء إلكترونيا 
والتي تختصر الوقت وتوفر 
استهالك األوراق في الطباعة 
ما ســاهم في ضمان التوريد 
والتأكد من عدم انقطاع املنتج 
وخلو الرفوف منه، كما أطلقنا 
شــبكة واي فاي في الســوق 

املركزي.

عبد اللطيف الدوسري

اإلشارة إلخواننا من الصم 
والبكم لتسهيل الوصول إلى 
احتياجاتهم واستفساراتهم 


