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أعلن رئيس مجلس األمناء بكلية 
التكنولوجيا والطيران د.عبدالرزاق 
احملمــود عن حصــول الكلية على 
االعتماد املؤسسي من األمانة العامة 
ملجلس اجلامعات اخلاصة، بعد تلبية 
كل متطلبــات وشــروط االعتمــاد 
املؤسســي، متقدما بجزيل الشــكر 
والتقدير الى األمــني العام ملجلس 
اجلامعــات اخلاصة باإلنابة م.عمر 
الكنــدري، وكل العاملــني للجهود 
املبذولــة فــي التطويــر والتنمية. 
وأضاف احملمود: كما حصلت الكلية 

على عضوية ومركز تدريبي في الكويت من منظمة الطيران 
املدني الدولي (ICAO) لبرنامج TRAINAIR PLUS، بعد اجتيازها 
للتقييم املطلوب بتميــز وحتقيقها ملتطلبات العضوية التي 
مــن أبرزهــا إعداد دليل شــامل للتدريب وتنفيــذ نظام فعال 
إلدارة اجلــودة، وأقيم بهذه املناســبة احتفــال ضمن مؤمتر 

منظمة الطيران املدني في العاصمة 
التركية اسطنبول خالل الفترة من 
٢٧ يونيــو حتى ١ يوليو. وتســلم 
احملمود وعميد الكلية د.عبدالرحمن 
اللميع شهادة العضوية من األمني 
العام ملنظمة الطيران املدني خوان 
كارلوس ساالزار. وأكد احملمود على 
أهميــة نيل هــذه العضوية كونها 
إضافة مهمــة للكلية مبا تقدمه من 
مزايا منها االستفادة من املجموعة 
الواسعة لبرامج التدريب في املنظمة، 
التــي تقدر بأكثر مــن ٣٠٠ برنامج 
تدريبي، مشــيرا إلى أن ذلك سيمكنها من تقدمي تلك البرامج 
التدريبية محليا ودوليا حتت إشراف املنظمة العاملية، والتي 
تهدف إلى ضمان قدرة األعضاء في املنظمة وسلطات الطيران 
املدنــي وقطاع الطيران عموما لالســتفادة من قدرات املهنيني 

املؤهلني.

اختتمت كليــة الكويت للعلوم 
والتكنولوجيا دورة األمن السيبراني 
األولى التي شارك فيها طلبة الثانوية 
العامة بالشراكة مع مؤسسة الكويت 
للتقــدم العلمــي، وأقامت اجلامعة 
حفل تكرمي للطلبة بحضور كل من 
إدارة اجلامعــة املتمثلة في رئيس 
كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا 
البروفيسور خالد البقاعني، ومدير 
تطوير برامج العلوم والرياضيات 
في «التقدم العلمي» د.لبنى عكاشة 
لتكــرمي الطلبــة املشــاركني الذين 
اجتازوا أربعني ساعة تعليمية من 
محاضــرات وورش عمل مختلفة، 
كما دعت اجلامعة الطلبة املشاركني 
وذويهم حلضور التكرمي لتمثيلهم 

الداعم األول ألبنائهم. وافتتح البقاعني حفل التكرمي بترحيبه 
بجميع احلاضرين مــن الطلبة وأولياء أمورهم، مؤكدا أن 

اجلامعــة لم حتد عــن هدفها الذي 
وضعته منــذ أكثر من ٧ ســنوات 
على إنشــاء اجلامعة وهو تخريج 
نــوع جديد من املهندســني يواكب 
التطور العاملي ويخدم الكويت في 
تخصصات وتشعيبات تتفرد بها 
اجلامعة مثل الــذكاء االصطناعي، 
الســيبراني واالتصــاالت  األمــن 

املتقدمة.
املشــاركني  بالطلبــة  وأشــاد 
والتزامهم طوال فترة الدورة املكثفة 
بحضور جميع احملاضرات والورش 
العملية، وعبر عن شــكره جلميع 
العاملني في اجلامعة بشكل عام وإلى 
أهالي الطلبة بشكل خاص لدعمهم 
ألبنائهم الطلبة للتعلم واالستفادة 
ومقدرا التزامهم اليومي في توصيل أبنائهم حلضور الدورة 

إلى احلرم اجلامعي.

«بيتك تكافل» تنظم حملة تبرع بالدم ملوظفيها
نظمت شــركة بيتك للتأمــني التكافلي (بيتك 
تكافــل) حملة للتبرع بالــدم ملوظفيها بالتعاون 
مع بنك الدم املركزي حتت عنوان «قطرة من دمك 
تنقــذ حياة»، انطالقا من املســؤولية االجتماعية 
والتشــجيع على العمل اإلنســاني إلنقاذ األرواح 

ونشر الوعي بأهمية وفوائد التبرع بالدم.
وحققت احلملة جناحا كبيرا وشهدت إقباال من 
املتبرعني، حيث اســتهدفت تعزيز روح التطوع 
والوعي بالصحة بني املوظفني ودعم وحدة التبرع 
بالدم في الدولة. وتســعى «بيتك تكافل» إلشراك 
موظفيها مبختلف املبادرات الهادفة لزيادة الوعي 
حول قضايا املجتمع اإلنســانية بجانب املشاركة 
في الفعاليات االجتماعية واخليرية مبا يعزز روح 
التعــاون والتضامن بني الشــركة واملجتمع وبني 
عمالئها وينمى روح الــوالء واخلدمة املجتمعية 

لدى املوظفني.
وتقدمت إدارة الشــركة بالشكر إلى مسؤولي 
بنك الدم الذين بادروا بإرسال الكوادر التمريضية 
والطبيــة التي أظهرت تعاونــا ومهنية عالية في 
االستجابة لتنظيم احلملة وجميع املشاركني في 

جانب من حملة التبرع بالدماحلملة.

«زين» تقدم باقات التجوال مجانًا لعمالئها احلجاج
أعلنــت «زيــن» املــزود 
الرائد للخدمات الرقمية في 
الكويت عن تقدميها لباقات 
التجوال مجانا لعمالء الدفع 
اآلجل واملســبق املسافرين 
ألداء فريضة احلج هذا العام، 
لتتيح لهم فرصة التواصل 
مع أحبائهم من غير أي تكلفة 
من جانبهم عبر اســتخدام 
اإلنترنت واملكاملات الصوتية 
أثنــاء تواجدهم في مناطق 
مناسك احلج باململكة العربية 
السعودية. وذكرت الشركة 
في بيان صحافي أنها تطلق 
هذا العرض اخلاص سنويا 
في موســم احلج كمساهمة 
منهــا فــي إبقــاء عمالئهــا 
املســافرين إلــى األراضــي 
املقدســة على اتصــال دائم 
مع أقاربهم وأحبائهم بشكل 
مجاني أثناء تأديتهم فريضة 
احلج ومن غير أي تكاليف 
مــن جانبهم، حيث حترص 
«زيــن» دائما على أن تكون 
علــى مقربة مــن زوار بيت 
اهللا احلرام كل عام من خالل 
هذه املبادرة التي تنبع من 
حرصهــا على مشــاركتهم 
املشــاعر اإلميانية. وبينت 

بســعة ٣ غيغابايــت يوميا 
(تطبق سياسة االستخدام 
إنترنــت  العــادل)، وباقــة 
التجوال األســبوعية للدفع 
اآلجل (٧ د.ك)، هذا باإلضافة 
إلى باقة التجوال األسبوعية 
للدفع املسبق (eeZee ٩ د.ك) 
التي تشمل ٢٥ دقيقة جتوال 
محلية و٢٥ رســالة نصية 

قصيرة SMS وإنترنت بسعة 
٥ غيغابايت خالل األسبوع. 
ولتفعيل إحدى الباقات أعاله 
واالســتفادة مــن اخلدمــة 
املجانية، ما على العميل إال 
اختيار شبكة زين السعودية 
Zain KSA فور وصوله إلى 
اململكة العربية الســعودية 
وتفعيــل إحدى الباقات عن 
طريق تطبيق زين لألجهزة 
الذكية أو إرسال ROAM إلى 
الرقــم ٩٩٩٩٠ لعمالء الدفع 
اآلجل أو إرسال الرمز ٩ إلى 
الرقــم ٩٩٩٩٠ لعمالء الدفع 
املســبق eeZee، علمــا ان 
العرض يستمر من تاريخ ١ 
يوليو ويســتمر إلى تاريخ 
١٦ يوليو، ويسري العرض 
خالل تواجد العمالء مبناطق 
مناســك احلــج. وحتــرص 
«زيــن» على تقــدمي أفضل 
التي  العروض واملبــادرات 
تتقابل مع طموحات ورغبات 
عمالئهــا، حيث تعتبر زين 
نفســها شــريكا رئيســيا 
للمجتمع الــذي تعمل فيه، 
وهي بذلك حتقق املشــاركة 
الفعالة وتقدم قيمة مضافة 

للمجتمع.

تشمل اإلنترنت واملكاملات الصوتية لعمالء الدفع اآلجل واملسبق

«زين» أنها تقــدم لعمالئها 
احلجاج خدمة التجوال مجانا 
وذلك فقط عند االشتراك في 
الباقات التالية: باقة التجوال 
PLUS اجلديدة األســبوعية 
للدفع اآلجل (١٣ د.ك) التي 
تشــمل ٣٠ دقيقــة محليــة 
و٣٠ دقيقــة إلــى الكويــت 
خــالل األســبوع وإنترنت 

كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا تختتم دورة 
األمن السيبراني األولى لطلبة الثانوية العامة

جانب من التكرميصورة جماعية للمشاركني في الدورة

تكرمي إحدى املشاركات

«التكنولوجيا والطيران» حصلت على اعتماد مجلس 
اجلامعات اخلاصة ومنظمة الطيران املدني

تسليم شهادة عضوية منظمة الطيران املدني الدولي ملمثلي الكلية

فريق الغوص يرفع املخلفات البيئية
من جزيرة أم املرادم برعاية البنك الوطني

الكويــت  واصــل بنــك 
الوطنــي رعايتــه ملبــادرة 
فريــق الغــوص الكويتــي، 
والتــي تهــدف إلــى حماية 
وإعادة تأهيل البيئة البحرية 
واجلزر وشعابها املرجانية 
ورفع املخلفات الضارة منها 
للمحافظة على املياه البحرية 

الكويتية.
وخــالل زيــارة ميدانية 
جلزيرة أم املرادم، قام فريق 
الغــوص برفــع العديد من 
املخلفــات واملراقبة البيئية 
وتوثيق الشعاب املرجانية، 
كمــا أزال الفريــق املخلفات 
البالستيكية وبعض الشباك 
املتكدسة والعالقة بالشعب 
إلى  املرجانية والتي تؤدي 
تلف البيئة البحرية إضافة 
إلى إنقاذ الكائنات البحرية 
واألسماك العالقة بسب التلف 
والتلوث البيئي حتت البحر.
وبهــذه املناســبة، قــال 
مدير أول في إدارة العالقات 
العامــة في البنــك الوطني 
طــالل التركي: مــن منطلق 
املجتمعيــة،  مســؤوليتنا 
نحرص دائما على رعاية مثل 
هذه املبادرات واحلمالت التي 
تبرز أهميــة احملافظة على 

انسجاما من اســتراتيجية 
البنــك فــي اتبــاع أفضــل 
ممارسات احلوكمة البيئية، 
وذلــك ضمــن مجموعة من 
املبادرات أطلقها «الوطني» 
والتي تهدف إلى تعزيز جهود 

االســتدامة وزيــادة الوعي 
بالقضايا البيئية.

البنــك دائما  ويحــرص 
على ترسيخ مكانته الرائدة 
املالية  كأفضل املؤسســات 
التــي تلتزم مبســؤوليتها 
بإطــالق  املجتمــع  جتــاه 
البرامج واملبادرات في عدة 
مجاالت مثل التعليم والصحة 
والبيئة، كما يســعى دائما 
لدمج جهود االســتدامة في 
جميع أنشــطة أعماله عبر 

جميع القطاعات.
واجلدير بالذكر أن فريق 
الغوص منذ تأسيسه ساهم 
في حماية وإعادة تأهيل عالم 
األحياء املائية بالكويت من 
خالل مجموعة من األنشطة 
مبا في ذلك توثيق وحماية 
الشعاب املرجانية وتنظيف 
الشواطئ وإنشاء مستعمرات 
لألسماك باإلضافة إلى رفع 

السفن والقوارب الغارقة.

في إطار جهوده لتعزيز االستدامة وزيادة الوعي بالقضايا البيئية

جهود كبيرة حلماية البيئة البحرية

إزالة املخلفات من جزيرة أم املرادم

البيئــة وحمايتها، الســيما 
فــي وقت زاد فيــه االهتمام 
محليا وعامليا بقضايا البيئة 

والتغير املناخي.
وأكد التركي أن الشراكة 
مــع فريــق الغــوص تأتي 

طالل التركي

«برقان» يحتضن كفاءات ذوي اإلعاقة ضمن كوادره
شارك بنك برقان مؤخرا 
فــي حفل تخريــج متدربي 
برنامج خدمة العمالء من فئة 
ذوي اإلعاقة، الدفعتني الثانية 
والثالثــة ضمــن فعاليــات 
حملة «شركاء لتوظيفهم»، 
حتت رعاية وحضور وزير 
الصحة د.خالد السعيد، الذي 
كّرم جميع اجلهات الداعمة 
لذوي اإلعاقة، وحضور رفيع 
املستوى لعدد من القيادات 
التي  واملنظمــات واجلهات 
شاركت في تكرمي اخلريجني.

ويأتي احلفل عقب حضور 
البنك ومشاركته في امللتقى 
الوظيفي املخصص خلريجي 
البرنامج الذي نظمته الهيئة 
العامة لشؤون ذوي اإلعاقة 
بهــدف ربــط املتدربني مع 
التوظيــف املختلفة  جهات 
من القطــاع املصرفي لدعم 

عملية دمجهم بالقطاع.
املوارد  إدارة  وشــاركت 
البشرية والتطوير من بنك 
برقان فــي امللتقى باختيار 
مجموعة من اخلريجني للعمل 
ضمن كــوادر البنك، وتأتي 
هذه املبادرة ضمن مساعي 
البنك املستمرة لدعم أبنائنا 
من ذوي اإلعاقة وإشراكهم 

الشــابة تدعمهــم مســيرة 
حافلــة بالتحدي واإلصرار 
ومت توظيف عدد من خريجي 
حملة «شركاء لتوظيفهم» 
ليكونــوا جزءا مــن عائلة 
البنك. وأضافت الشربيني: 
مشــاركتنا  فــي  ننطلــق 
بامللتقى من رؤيتنا لتمكني 
ذوي اإلعاقــة ودمجهــم في 
املجتمع ودعمهم لالنخراط 
فــي ســوق العمل الســيما 
القطــاع املصرفــي، وذلــك 

في ســياق اســتراتيجيتنا 
املجتمعيــة  للمســؤولية 
وضمن برنامج االستدامة. 
ويؤكد البنك استمراره في 
تنفيذ استراتيجيته الشاملة 
املجتمعيــة  للمســؤولية 
التي تســتهدف بفعالياتها 
املتنوعة مختلف الشــرائح 
ودعمه للمبادرات والفعاليات 
التــي حتقــق  احلكوميــة 
الشــمول املجتمعي املأمول 
ورفاهية كل أفراد املجتمع.

ضمن مشاركته في حملة «شركاء لتوظيفهم» وامللتقى الوظيفي التابع لها

ممثلو املوارد البشرية والتطوير والعالقات العامة في بنك برقان مع اخلريجني خالل احلفل

في العمل املصرفي.
وقالــت رئيــس مديري 
البشرية والتطوير  املوارد 
باملجموعة هالة الشربيني: 
فخــورون جدا باملشــاركة 
فــي ملتقى توظيــف ذوي 
اإلعاقة في إطار استراتيجية 
بنــك برقان لدعــم الكوادر 
الوطنية والعمل على تطوير 
إمكاناتهم ومهاراتهم، ومن 
خــالل امللتقى قابلنا مناذج 
ملهمة مــن أفضل الكفاءات 

«الكويت التقنية» توّقع مذكرة تعاون مع «الوطني»

انطالقًا من أهداف كلية 
التقنيــة كإحدى  الكويــت 
املؤسسات التعليمية الفاعلة 
والرائدة في مجال التعليم 
التقني فــي الكويت والتي 
تســعى لتوفيــر كفــاءات 
طالبية متتاز بقدرات تقنية 
وتطبيقية قادرة على دعم 
جهود التنمية االقتصادية، 
واســتنادا إلــى نهــج بنك 
الكويت الوطني والذي من 

لرفــع كفــاءة املخرجــات 
الطلبة  العلميــة وإلعــداد 
لســوق العمــل مــن خالل 
فتــح قنوات التعــاون بني 
كلية الكويت التقنية والبنك 
مت توقيع مذكــرة التعاون 
لتقــدمي سلســلة متنوعــة 
التدريبيــة  البرامــج  مــن 
املتخصصــة والتي تهدف 
لتيسير حصول الطلبة على 
التدريب امليداني لالستفادة 

من الدورات التأهيلية التي 
ستسهم في تطوير مهاراتهم 
وخبراتهم في املجاالت املالية 

واملصرفية والتقنية.
ومت توقيع االتفاقية في 
حرم كلية الكويت التقنية 
ممثلة في مشاري أمين بودي 
بصفته رئيس مجلس األمناء 
وعماد العبالني بصفته مدير 
عام املوارد البشرية ملجموعة 

بنك الكويت الوطني.

لتقدمي سلسلة متنوعة من البرامج التدريبية املتخصصة للطلبة

عماد العبالني وأمين بودي عقب توقيع مذكرة التعاون ممثلو كلية الكويت التقنية والبنك الوطني عقب توقيع املذكرة

أولوياته املسؤولية  ضمن 
االجتماعيــة، حيث ينتهج 
دورا فعاال في خدمة املجتمع 
الكويتــي من خــالل الدعم 
التي يقدمه لكل النشاطات 
املجتمعيــة  والفعاليــات 
والتربويــة، وفــي ضــوء 
تعزيز التنســيق املشترك 
بني الطرفــني وانطالقا من 
أهميــة التدريــب امليدانــي 
املتخصــص والــذي يهدف 


