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«بيتك» يدعم ٤٠٠ طالب من كلية الهندسة والبترول
التمويــل  واصــل بيــت 
الكويتــي «بيتــك» رعايتــه 
ودعمه للمهندسني واملهندسات 
الهندســة  خريجــي كليــة 
الكويت  والبتــرول بجامعة 
من خــالل معرض التصميم 
الهندســي الـ ٤١ الذي اختتم 
مؤخــرا برعاية بالتينية من 
«بيتــك». وقــدم «بيتك» في 
هــذا املعــرض الذي اســتمر 
على مدى ٣ أيام الدعم ألكثر 
من ٥٠ مشروعا للتخرج، كما 
مت تخصيص جائزة خاصة 
من «بيتك» بعنوان (جائزة 
االســتدامة البيئية) ألفضل 
املشاريع املهتمة باالستدامة 
واحملافظة على البيئة متاشيا 
 (Keep it Green) مع مبادرة
التي أطلقها «بيتك» وتعني 
باحملافظة على البيئة، وهي 
اســتراتيجية طويلــة األمد 
لها أهــداف عديــدة وبرامج 
مختلفة وحتظى باهتمام كبير 
من مجلــس اإلدارة واإلدارة 

التنفيذية.
ويحــرص «بيتك» على 
تسخير كل اإلمكانات والدعم 
للطلبة، حيث إنه وفر الدعم 
ألكثــر مــن ٤٠٠ مهنــدس 
ومهندســة مــن خريجــي 
كليــة الهندســة والبترول 
بجامعة الكويت خالل العام 
الدراســي احلالي من خالل 

الكويــت د.دعيج  بجامعــة 
الركيبي عن اعتزازه بالدعم 
الــذي يقدمه بيــت التمويل 
الكويتي للكلية بشكل عام، 
وللمهندســني واملهندســات 
اخلريجــني على مدار العام. 
وأضاف: «يحتاج اخلريجون 
لدعم مشاريع تخرجهم بشكل 
كبيــر، حيــث إنهــا تترجم 
جهدهم وعلمهم طوال فترة 
الدراسة، وهي نتاج سنوات 
من اجلد واالجتهاد واملثابرة، 
و«بيتــك» دائما ما يقف إلى 
جانب املهندسني واملهندسات 
ويســهم في ترجمة علمهم 

على أرض الواقع.

وهنــأ د.الركيبي جميع 
املهندسني الفائزين باجلوائز، 
مشيرا إلى أن هذا التميز هو 
أحــد االســتراتيجيات التي 
الكويت  تنتهجهــا جامعــة 
والتي متلك مساحات واسعة 
لألبحــاث برئاســة مديرها 
أ.د.يوســف الرومــي وهــي 
تشــجع وحتفز منتســبيها 
ومخرجاتهــا علــى التواجد 
املتميــز، متقدمــا بالشــكر 
اجلزيل لـ «بيتك» على رعايته 
ودعمــه، وجلميــع اإلدارات 
ومراكــز العمــل باجلامعــة 
والتي عملــت كفريق واحد 

إلجناح هذا املعرض.

اختتم رعايته ملعرض التصميم الهندسي الـ ٤١ بجائزة خاصة باالستدامة

جانب من جناح «بيتك» في املعرض

دعم مشاريع تخرجهم.
وحرص فريق من موظفي 
«بيتــك» علــى التواجد في 
جناح «بيتــك» في معرض 
التصميم الهندسي طوال فترة 
املعــرض خلدمة عمالئه من 
املهندسني واملهندسات والرد 
على جميع استفســاراتهم. 
كمــا وفــر اجلنــاح العديد 
مــن اخلدمــات لــزواره من 
خالل فتح حسابات، إصدار 
بطاقات وغيرها من اخلدمات 

املصرفية واالستشارية.
مركــز  مديــر  وأعــرب 
التدريب الهندسي واخلريجني 
في كلية الهندسة والبترول 

مشاركة موظفي «بيتك» في تكرمي الفائزين

الرئيس التنفيذي شاهني حمد الغامن يتوسط فريق «بنك وربة» للغوص

الطالب والطالبات في منصة «زين» لإلبداع

االنتهاء من جتهيز وتركيب ٥٤٨ سريرًا 
في مستشفيات ضمان

أعلنت شركة مستشفيات الضمان 
الصحي «ضمان» االنتهاء من توريد 
األســرة الطبيــة ملستشــفياتها فــي 
محافظتي األحمدي واجلهراء، وذلك 
ضمن جهود جتهيز منظومة الشركة 
خلدمات الرعايــة الصحية الثانوية 

(املستشفيات).
وتعمل الشركة بكل طاقتها إلجناز 
املتطلبــات األساســية مــن اخلطــة 
التشغيلية في اســتكمال منظومتها 
حســب متطلبــات وزارة الصحــة 
لتعلن جاهزية اســتقبال شريحتها 
املســتهدفة من املقيمني العاملني في 
القطاع اخلاص (مادة ١٨) وعائالتهم، 
ومت االنتهاء من تسلم وتركيب أكثر 
من ٥٤٨ سريرا طبيا في مستشفيات 
ضمان فــي األحمدي واجلهراء، وهي 
أسرة حديثة مجهزة بكافة اإلمكانات 
الطبية الالزمة لراحة املرضى وتقدمي 
اخلدمات العالجية لهم بأعلى املعايير 
العاملية وأفضل مســتويات اجلودة 
مبا يحقق أهداف سالمة املرضى التي 
تنص عليها سياسات الشركة والتزاما 
باشتراطات ومعايير اللجنة الدولية 
املشــتركة (JCI) التي حصلت شركة 

ضمان على اعتمادها مؤخرا.
وميثل افتتاح املستشفيات قريبا 
خطوة مهمة واستراتيجية ستتبعها 
خطوات أخرى متهيدا لبقية املراحل 
التــي ســتتضمن املزيد مــن املراكز 
واملستشــفيات بالتنسيق والتعاون 
مع وزارة الصحــة لنصل إلى هدفنا 
النهائي بتحقيق رؤية واستراتيجية 
الشركة في بناء وإدارة منظومة صحية 
شاملة ومتكاملة تشمل كافة النشاطات 
واخلدمــات الطبية، من تأمني وعالج 
ومتابعة وبرامج احلفاظ على الصحة.
ومن املتوقع جتهيز مستشــفيات 
ضمان في محافظتي األحمدي واجلهراء 
فــي الربع األخير مــن العام احلالي، 
وجار العمل بشكل دؤوب على تسلم 
وتوريد األجهزة واملعدات الطبية التي 
مت اختيارهــا من الطــرازات األحدث 
بأعلى املواصفات والتقنيات املتوافرة 
عامليا، وستقدم املستشفيات العديد 
مــن اخلدمات الطبية في تخصصات 
أبرزها طب العائلة، وطب األســنان، 
وطب األطفال، واجلراحة، والطوارئ، 
وأمراض النساء والباطنية، وجراحة 
العظام والعــالج الطبيعي والعناية 

املركزة مع خدمات الصيدلة، واألشعة، 
والتصوير التشخيصي، واملختبرات، 
وتتكــون مستشــفيات ضمــان فــي 
األحمدي واجلهراء من ٥ أدوار وسرداب 
مبساحة إجمالية توازي ٨٢ ألف متر 
مربع، ويحتوي كل مستشــفى على 
غرف للمرضى بسعة سريرية تبلغ 
٣٣٠ ســريرا، و١٤ غرفة عمليات و٢١ 
وحدة عناية مركزة للبالغني وحديثي 
الوالدة ومختبرات ومعامل مبساحة 
تبلغ ١٧٠٠ متر مربع، وقسم األشعة 
مبســاحة ٣٠٧٦ متــرا مربعا وقســم 
الطوارئ مبســاحة ٥٢٨٩ مترا مربعا 
وهو مرتبط مبهبط لطائرات اإلسعاف 
اجلوي، وعيادات خارجية مبســاحة 
٨٣٤٠ مترا مربعا، وقســم الصيدلية 
مبســاحة ١٧٣٩ مترا مربعا، وفي كل 
مستشــفى مبنى ملواقف الســيارات 

بسعة تزيد على ٥٥٠ سيارة.
وحاليا، تقوم شركة ضمان بتشغيل 
٤ مراكز للرعاية الصحية األولية في 
حولي والفروانية والضجيج واجلهراء، 
كما تخطط الفتتاح مركز آخر للرعاية 
الصحية األولية في محافظة األحمدي 

قبل نهاية العام احلالي.

استعداداً الفتتاح املستشفيات في األحمدي واجلهراء

مستشفى «ضمان» في اجلهراءمستشفى «ضمان»

«اخلليج» يتخلص من ٢٢٫٣ طن
نفايات إلكترونية بطريقة آمنة

فــي إطار إميانــه بأهمية 
تطبيــق مبادئ االســتدامة، 
املعاييــر  مــع  ومتاشــيا 
واإلرشادات العاملية في حماية 
البيئة، أعلن بنك اخلليج عن 
التخلص اآلمن من ٢٢٫٣ طن 
نفايات إلكترونية، بالتعاون 
مع شركة Enviroserve احمللية 
املتخصصــة بإدارة النفايات 

الصلبة وإعادة التدوير.
وقالــت مديرة االتصاالت 
املؤسســية جلــني القناعــي: 
إن بنــك اخلليــج تخلــص 
من ٩٫٦ أطنــان من النفايات 
إلكترونيــة منــذ بداية العام 
احلالي، مقارنــة بـ ١٢٫٧ عام 
٢٠٢١، مبينة أن تلك النفايات 
تتنوع ما بني أجهزة كمبيوتر 
مكتبية/محمــول، وطابعات، 
وشاشات، وماكينات عد العملة 

بالكبس وإعــادة التدوير أو 
بطــرق أخــرى، كما شــددت 
علــى أهميــة التعــاون مــع 
الشركات املتخصصة في هذا 
املجال للحد من التخلص من 
النفايــات الضــارة بيئيا في 
مكبــات النفايــات، وبالتالي 
تقليــل انبعاثات غــاز ثاني 
أكسيد الكربون وإنقاذ املوارد 

املتجددة.
القناعــي  واســتعرضت 
جهود البنك في حماية البيئة 
والتــي تتم بطــرق مختلفة 
كالتخلص اآلمن من النفايات 
اإللكترونية والصلبة، وتنفيذ 
مختلف اخلدمــات املصرفية 
بــدون اســتخدام  الرقميــة، 
األوراق، مــن خالل اخلدمات 
املصرفيــة عبــر اإلنترنــت 

والهاتف النقال.

وأشارت إلى املبادرات التي 
يقوم بها بنك اخلليج بانتظام 
علــى مــدار العام، مبــا فيها 
حمالت تنظيف الشواطئ، إلى 
جانب دعمه املبادرات الشبابية 
في تأسيس املشروعات املعنية 
باالستدامة البيئية من خالل 
الشراكة االســتراتيجية مع 
جمعية إجناز الكويتية، مؤكدة 
حــرص البنــك علــى تفعيل 
مبادرات االستدامة املختلفة 
على كافة املستويات البيئية 
واملجتمعيــة واالقتصاديــة، 
تطبيقا ألهداف األمم املتحدة 
للتنميــة املســتدامة، ورؤية 
الكويت ٢٠٣٥، واستراتيجية 
«اخلليج» لـــ ٢٠٢٥، علما أن 
البنــك أصدر تقريــره األول 
لالســتدامة عــن عــام ٢٠٢٠ 
وقريبا يصدر تقريره الثاني.

جلني القناعي

وتليفونات أرضية، وغيرها 
من األجهزة االلكترونية.

وأشــارت إلى أن موظفي 
جميــع  يتابعــون  البنــك 
مراحــل التخلــص اآلمن من 
تلك األجهزة، بداية من النقل 
حتى التخلص منها، ســواء 

«وربة» يؤسس أول فريق للغوص من املوظفني

«زين» استضافت طلبة برنامج «كن»
ZINC في منصتها لإلبداع 

أعلن بنك وربة عن تأسيس فريق 
الغــوص اخلــاص به مــن املوظفني 
بالتعاون مع مركــز Dive ٣٦، حيث 
يتكون الفريق من املوظفني أصحاب 
الرخص الرسمية في رياضة الغوص، 
ويعتبر الفريق فريقا تطوعيا أثناء 
وقت فراغهم، ويأتي تشكيل الفريق 
من باب املســؤولية االجتماعية في 
مساندة املجتمع واحلمالت األخرى 

اخلاصة بتنظيف بحار الكويت.
التســويق  وقــال مديــر قطــاع 
واالتصال املؤسســي أمين املطيري: 
«يتعامــل الفريــق مبهنيــة كبــرى 
بالتعاون مع ذوي االختصاص كفريق 
مركز Dive٣٦، حيــث يهدف الفريق 
خالل الفتــرة املقبلة الى املســاهمة 
التطوعيــة  باألعمــال االجتماعيــة 

اخلاصــة بتنظيف بحار وشــواطئ 
الكويت، إضافة الى تقدمي املساعدات 
اخلاصة بتأهيــل الغواصني اجلدد، 
حيث يشكل املجتمع البحري جانبا 
مهما من تاريخ وإرث الكويت والذي 

يجب احملافظة عليه بشكل كامل».
وأضاف املطيري: «يفخر بنك وربة 
بأن يكون رائــدا في هذا املجال، كما 
يفخر مبوظفيه الذين سيســاهمون 
باحلفاظ على البيئة البحرية الوطنية 
للكويــت عبــر املشــاركة باحلمالت 
لتنظيف قاع البحر والشــواطئ في 
الكويت، والذي سيكون له أثر إيجابي 
باحلفاظ على البيئة البحرية الكويتية 

في املرحلة املقبلة».
وأكد املطيري أن احلملة مستمرة 
طــوال العــام وبالتعــاون مع ذوي 

اخلبــرات واملتخصصــني فــي هــذا 
املجال، كما سيتم حتديد آلية خاصة 
للعمل تبتدئ بتنظيف كافة الشواطئ 
وأعماق البحر من شمال الكويت في 
جزيرة وربة وصوال للجزر اجلنوبية 
فــي البــالد وبالتعاون مــع اجلهات 

املـسؤولة.
ويواصــل بنك وربة خــالل عام 
٢٠٢٢م املساهمة بالعديد من الفعاليات 
املجتمعية إليصال رســالته الفعالة 
بخدمــة املجتمع والعمــل على هذه 
الرسالة التي يؤمن بها باملشاركة في 
فعاليات، أبرزها: تنظيف جزيرة أم 
املرادم، بطوالت لعبة البادل، املشاركة 
في اجلامعــات وتوفيــر العديد من 
املزايا للشــباب، إضافــة الى العديد 
من الفعاليات املستمرة طوال العام.

اســتضافت «زين»، املــزود الرائد 
للخدمات الرقمية في الكويت، طالب 
وطالبات برنامج «كن» لريادة األعمال 
االجتماعيــة في منصــة زين لإلبداع 
ZINC مبقرها الرئيســي في الشويخ، 
وذلك ضمن رعايتها للنسخة السابعة 
من البرنامــج التدريبي الذي تنظمه 
مؤسســة «لويــاك» غيــر الربحيــة 
بالتعاون مع كلية بابسون األميركية 

لريادة األعمال في بوسطن.
وتستمر «زين» بدعم هذا البرنامج 
املتميــز انطالقا من إميانهــا بالقيمة 
الكبيرة التــي يقدمها خلدمة مجتمع 
األعمــال الناشــئة احمللــي، وصقــل 
القــادم مــن رواد  مهــارات اجليــل 
األعمال الكويتيني، خاصة أن شراكتها 
االســتراتيجية مع «لوياك» متتد هذا 
العام ألكثــر من ١٨ ســنة متواصلة، 
وهو ما تعتبره الشركة إجنازا رائعا 
يعكــس قوة ومتانــة التعاون ما بني 
مؤسســات القطاع اخلاص الكويتي 

وجمعيــات النفع العام في كل ما فيه 
مصلحة الشباب الكويتي.

واستضافت زين طالب وطالبات 
برنامج «كــن» في منصتهــا لإلبداع 
ZINC مبقرها الرئيســي في الشويخ، 
وذلك لعرض مشاريعهم وأفكارهم أمام 
جلنة التحكيم التي ضمت مسؤولني 
تنفيذيني من «زين» وشركات القطاع 
اخلاص، حيث شارك احلكام مالحظاتهم 
واقتراحاتهــم مــع الطلبــة لتطويــر 
وحتسني مشاريعهم واألخذ بها نحو 
التميز لتكون شركات ناشئة ربحية 

ومستدامة.
وخالل رعايتها للمواسم األربعة 
املاضية من البرنامج، ملســت «زين» 
جناحــا وإقبــاال كبيريــن مــن قبــل 
الشــباب املثابرين املهتمني مبجاالت 
ريــادة األعمــال في الكويــت، والذي 
ساهم بشكل كبير في متكني الطالب 
والطالبات املشــاركني من اكتشــاف 
طاقاتهــم وقيادتهــم نحــو النجــاح 

وحتقيق إبداعاتهم وأفكارهم امللهمة.
ويشهد برنامج «كن» لريادة األعمال 
االجتماعية مشــاركة طالب وطالبات 
املدارس الذين تتــراوح أعمارهم بني 
١٢ و١٦عامــا، حيــث يشــكلون عــددا 
من املشاريع الناشــئة املختلفة التي 
تتمحور حول مشاريع ربحية مستدامة 
اجتماعيا، وينطلق على فترتني، ويأتي 
بالتعاون مع كلية بابسون في بوسطن 
التــي تعتبر إحدى أرقى املؤسســات 
التعليمية املختصــة بريادة األعمال 

في الواليات املتحدة وحول العالم.
وتفخر «زين» بكونها أحد الشركاء 
االستراتيجيني ملؤسسة «لوياك» منذ 
تأسيسها، خاصة أنها تعتبر أحد أهم 
وأبرز املشــاريع الوطنية التي تعنى 
بالشــباب مبختلف فئاتهــم العمرية 
وتوفر لهــم البيئة الصحية التي من 
شأنها أن تطور من مواهبهم وتتبنى 
هواياتهم املختلفة ضمن إطار ترفيهي 

وتعليمي واجتماعي.

ً الشركة تستمر بدعم البرنامج ضمن شراكتها مع «لوياك» ألكثر من ١٨ عاما

جلني القناعي: حريصون على تفعيل جميع مبادرات االستدامة البيئية واملجتمعية واالقتصادية

سلسلة قصص الوفاء «٢» في العلم والعمل 
الكتاب السنوي الثامن لثانوية الساملية ـ بنات

توجت ثانوية الساملية بنات اختتامها 
للعــام الدراســي ٢٠٢٢/٢٠٢١ بحصيلة 
تربوية ثرية في كتابها السنوي الثامن 
علــى التوالي وسلســلة قصص الوفاء 
في العلم والعمل «٢» والتي تتفرع في 
مجاالت القيادة املدرســية لتتفاعل مع 
محور العملية التعليمية، أال وهو املتعلم، 
وتنطلــق خالل اجلانب االســتراتيجي 
والتعليمــي واملجتمعي عبر التوجهات 
اإللكترونية احلديثة، لتطوف  باملعرفة 
واخلبرة، وتصل إلى كافة املســتفيدين 
منها، وتبنــي معهم جســور التواصل 

تربويا وثقافيا واجتماعيا.
ولعل ما مييز الكتاب السنوي الثامن 
هو تكاتف فرق العمل املدرسية بنموذج 
«البوصلــة فــي التعلــم املدمــج» وفق 
مبادرات املتعلمــات واملعلمات وأولياء 
األمور حيث يعتبر األخير جزءا حيويا 
مــن الشــراكة املمنهجة لدعــم عمليات 
التعلم واالجتاهات واالهتمامات احلياتية 
التي تشكل شخصية املتعلمات وتنمي 
مهاراتهــن، وتصقل هواياتهن، وترتقي 
بتحصيل دراســي عالي املســتوى لكي 
يكــون هناك مخــرج تربــوي فاعل في 

املجتمع، وتستوفى فيه معايير ومؤشرات 
األداء للمدرســة الفاعلة ليكون مرجعا 
عمليــا لقادة املدارس في تنفيذ اخلطط 
املدروســة على الصعيد االســتراتيجي 

والتشغيلي املستدام.
وأكدت مديرة ثانوية الساملية - بنات 
آمال القالف أن هذه السلسلة تأتي تأكيدا 
للجهود املبذولة طوال العام الدراســي 
والتي تعتمد في انطالقتها على األساس 

العلمــي فــي تطبيق املبادئ واألســس 
االســتراتيجية التي تتــم ترجمتها إلى 
وسائل وأدوات عملية تطرح أفكارها بعدة 
أشــكال من البرامج واملبادرات التي من 
شأنها أن ترفع مستوى الهمم والدافعية 
بــال حــدود جلميــع عناصــر املنظومة 
املدرســية وصقل اخلبــرات التربوية. 
وتوجهت القالف بالشكر والتقدير الى 

كل من ساهم في اجناز هذا العمل.

أسامة السلطان وآمال القالف خالل تقدمي الكتاب


