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«التجاري» يعلن الفائز بسحب «النجمة» األسبوعي
أجرى البنك التجاري سحبه األسبوعي 
على حساب النجمة، وقد مت إجراء السحب 
أمس في مبنى البنك الرئيسي، بحضور ممثل 
عــن وزارة التجارة والصناعة عبدالعزيز 
أشــكناني، وقــام البنك بتغطية الســحب 
مباشرة عبر وسائل التواصل االجتماعي. 
وجاءت نتيجة السحب على النحو التالي: 
سحب حساب النجمة األسبوعي جائزة ٥

آالف دينــار من نصيــب الفائز علي أحمد 
محمد دشتي.

ويذكر أن جوائز «حساب النجمة» مميزة 
بحجــم مبالغ اجلوائز املقدمــة، باإلضافة 
إلى تنوعها طوال الســنة، والتي تتضمن 
سحوبات أســبوعية بقيمة ٥ آالف دينار، 
وشــهرية بقيمة ٢٠ ألف دينار، باإلضافة 
الى جائزة نصف ســنوية بقيمة ٥٠٠ ألف 
دينار، وسحب آخر العام على أكبر جائزة 
نقدية مرتبطة بحساب مصرفي في العالم 

بقيمة ١٫٥ مليون دينار.
وعن آلية فتح حساب النجمة والتأهل 
لدخول السحوبات، فمن املعروف أنه ميكن 
فتح احلساب فقط بإيداع ٥٠٠ دينار ويجب 

أن يكون في احلساب مبلغ ال يقل عن ٥٠٠
دينار للتأهل ودخول جميع السحوبات على 
كل اجلوائز التي يقدمها احلساب، فكلما زاد 
رصيد العميــل زادت فرصة الفوز، فضال 
عن املزايا اإلضافية التي يوفرها احلساب، 
إذ يحصل العميل على بطاقة ســحب آلي 
ويســتطيع احلصول علــى بطاقة ائتمان 
بضمان احلســاب، وكذلــك احلصول على 
كل اخلدمات املصرفية من البنك التجاري.

«الغرفة» تعيد افتتاح فرعها 
في جابر العلي ٤ سبتمبر املقبل

من منطلق حرص غرفة جتارة 
وصناعة الكويــت على التواجد 
بالقرب من أعضائها لتسهيل تقدمي 
خدماتها لهم، أعلنت «الغرفة» عن 
إعــادة افتتاح فرعهــا في منطقة 
جابر العلي اعتبارا من يوم األحد 
املوافق ٤ سبتمبر ٢٠٢٢. وأوضحت 
«الغرفة» في بيــان صحافي، أن 
العمل في هذا الفرع سيكون من 
الساعة ٨:٠٠ صباحا حتى الساعة 
١:٣٠ ظهرا، وســيقدم هــذا الفرع 
جميع اخلدمات التي اعتادت الغرفة 

أن تقدمها ألعضائها.

سيقدم جميع اخلدمات التي اعتادت تقدميها ألعضائها

«أكادميية CODED» تفتتح باب التسجيل 
«UniCODE» للدورة الثانية من برنامج

بعد النجاح الكبير لبرنامج 
التدريب التكنولوجي اجلامعي 
«UniCODE» بنســخته األولى 
وبدعم من شريكها االقتصادي 
أكادمييــة  أعلنــت  أجيليتــي، 
«CODED» عــن افتتــاح بــاب 
التسجيل لدورتها الثانية من 
التدريبي املخصص  البرنامج 
للطلبــة اجلامعيــني. ويعتبر 
«UniCODE» برنامجا تدريبيا 
على أساسيات الترميز الرقمي 
موجها للطلبة اجلامعيني، وهو 
بتنظيم مشــترك مــع جمعية 
مهندسي الكمبيوتر في جامعة 
الكويت، ولقــد أكمل ٨٦ طالبا 

الــدورة األولى مــن البرنامج، 
والتي أثمرت العديد من األفكار 
الرائعــة التــي قدمهــا الطالب 
والتــي من املمكــن أن تتحول 
إلى تطبيقات عاملة. لقد قاموا 
بعمل رائع، ونتوقع املزيد من 
هذه املبادرات واالبتكارات خالل 
الدورة القادمة! نحن فخورون 
بــأن تكــون أجيليتي شــريكا 
اســتراتيجيا، ونود أن نشكر 
فريق أجيليتي على املساهمة 
بوقتهم وجهدهم ليكونوا جزءا 

.UniCODE من برنامج
مــن جانبها، قالــت هنادي 
الصالح رئيــس مجلس إدارة 

رئيــس العمليات في أكادميية 
CODED: «أود أن أشــكر جميع 
الطالب الذين انضموا إلينا في 
 ،UniCODE دورتنــا األولى من
لقد كان من امللهم رؤية أفكارهم 
تتطور إلى تطبيقــات عاملة! 
مت إنشاء UniCODE خصوصا 
للطالب اجلامعيني من مختلف 
والتخصصــات  اخللفيــات 
األكادمييــة. هدفنــا مســاعدة 
الطــالب علــى تعزيــز فهمهم 
للترميز وتطوير البرمجيات، 
وأن نساعدهم على الربط بني ما 
تعلموه وبني التطبيقات العاملة 

على أرض الواقع».

دعمــت  «لطاملــا  أجيليتــي: 
أجيليتــي املبادرات التعليمية 
في املجتمعات التي نعمل فيها، 
خاصة تلك التي تدعم تطوير 
اإلمكانــات التقنيــة والرقمية 
والتي ستكون الدافع الرئيسي 
للطلب املســتقبلي على قوانا 
العاملة. CODED يكسب الطالب 
في الكويت مهــارات البرمجة 
العمليــة التي تضع األســاس 
للمستقبل. وإنني أتطلع قدما 
ملشــاهدة املزيــد مــن التقــدم 
UniCode والتوسع في دورات

القادمة».
بدوره، قال هاشم بهبهاني 

بعد النجاح الكبير بنسخته األولى وبدعم من شريكها االقتصادي «أجيليتي»

«UniCODE» جانب من املشاركني في النسخة األولى من برنامج

الدورة األولى بنجاح.
ومن خالل الــدورة الثانية 
سيتعرف الطالب على خمسة 
مجاالت من علــوم الكمبيوتر 
وهــي: تطويــر iOS وأندرويد 
املواقــع  وبرمجــة وتصميــم 
اإللكترونيــة وتطوير األلعاب 
وفالتر، وسيتاح لهم استخدام 
أحدث التقنيات ولغات البرمجة 
وذلك كجزء من برنامج تدريبي 

مكثف قصير املدة.
ومبناســبة إطــالق الدورة 
الثانيــة، قــال أحمــد معرفي ـ 
التنفيــذي ألكادميية  الرئيس 
CODED: «لقد أسعدتنا نتائج 

١٫٤ تريليون دوالر تبخرت من ثروات أغنى ٥٠٠ شخص بالعام
وكاالت: خسر أغنى ٥٠٠
شــخص في العالم نحو ١٫٤

تريليون دوالر خالل النصف 
األول مــن ٢٠٢٢، وهــو أكبر 
انخفاض على مدار ٦ أشــهر 
ألغنــى األشــخاص على هذا 
الكوكب، لكن األسهم األميركية 
سجلت في يوليو أقوى ارتفاع 
شهري لها منذ نوفمبر ٢٠٢٠، 
ممــا دفــع املســتثمرين إلى 
الرهان على أن أســوأ ما في 

السوق قد انتهى.
املاضية،  األيــام  وخــالل 
شــهد أثرياء أميركا خسائر 
فادحة في غضــون ٨ دقائق 
فقط، وذلك عندما أطلق رئيس 
مجلس االحتياطي الفيدرالي 
جيروم باول شرارة الهبوط 
في الســوق، والتي أدت إلى 
تقليص ثروات أغنى أغنياء 
أميركا مبقدار ٧٨ مليار دوالر.
وخسر إيلون ماسك نحو 
٥٫٥ مليارات دوالر من ثروته. 
فيما خسر جيف بيزوس ٦٫٨
مليــارات دوالر، وهــي أكبر 

غيتس ووارن بافيت مبقدار 
٢٫٢ مليــار دوالر و٢٫٧ مليار 
دوالر علــى التوالــي، بينما 

خطابه في منتدى السياسة 
السنوي ملجلس االحتياطي 
الفيدرالي في مدينة كانساس 
في جاكســون هــول بوالية 
وايومنغ، ليكرر التأكيد على 
أن البنك املركــزي األميركي 
سيواصل رفع أسعار الفائدة 
ورمبا يتركها مرتفعة لفترة 
من الوقت لتقليل التضخم.

إليــه علــى  كان ينظــر 
أنه يقــاوم االرتفــاع األخير 
فــي األســهم األميركية الذي 
غذته التكهنات بأن صانعي 
السياسة سيعكسون مسارهم 
قريبا من تشــديدهم النقدي 

القوي.
٥٠٠ S&P وتراجع مؤشر
بنســبة ٣٫٤٪، وهــو أســوأ 
يوم له منذ منتصف يونيو. 
كما انخفض مؤشــر ناسداك 
التكنولوجيــا  ١٠٠ صاحــب 
الثقيلة، والذي تعد شركات 
مايكروســوفت، وأمــازون، 
وتســال، وألفابيــت، من بني 
أكبر مكوناته، بأكثر من ٤٪.

انخفضــت ثروات ســيرجي 
برين إلــى أقل من ١٠٠ مليار 
بــاول  واســتخدم  دوالر. 

خالل النصف األول.. وأغنياء أميركا خسروا ٧٨ مليار دوالر في ٨ دقائق فقط!

خسارة في مؤشر بلومبيرغ 
للمليارديرات.

وتراجعــت ثــروات بيل 

«بيتكوين» تهبط ٦٠٪ 
عن أعلى مستوياتها في ٢٠٢٢

ارتدت العملة الرقمية 
املشفرة بيتكوين إلى ما 
فوق ٢٠ ألف دوالر، خالل 
تعامــالت األمــس، وذلك 
على الرغم من تسجيلها 
خسائر في آخر ٢٤ ساعة، 
العملــة  حيــث هبطــت 
الرقمية بنحو ٦٠٪، عن 
أعلى مستوى بلغته خالل 

هذا العام.
وفي أحدث تداول لها، 
نزلت «بيتكوين»، العملة 

املشــفرة األكبر واألكثر شهرة في العالم، 
٠٫٩٦٪، إلــى ٢٠٠١٦ دوالرا خالل تعامالت 
األمــس، فيما انخفضت بنحو ٥٨٫٧٪، عن 
أعلى مســتوى لها هذا العام البالغ ٤٨٢٣٤

دوالرا والذي سجلته في ٢٨ مارس، بحسب 
«رويترز».

وفي غضون ذلك، تراجعت عملة إيثر، 
ثاني أكبر العمالت املشفرة، ١٫٠٩٪، إلى ١٤٨٨

دوالرا، يأتــي انخفاض بيتكوين بعد يوم 
ضعيف للعملة يوم اجلمعة املاضي، إذ نزلت 
مع تراجع وول ستريت وإغالق مؤشراتها 
الرئيسية الثالثة بانخفاض أكثر من ٣٪.

الغنيمان: مستشفيات «ضمان» إحدى أهم شركات خطة التنمية
أكــد العضو املنتــدب في 
العامــة لالســتثمار  الهيئــة 
السيد غامن الغنيمان على أن 
شركة مستشــفيات الضمان 
الصحي (ضمــان) تعتبر من 
أهم الشركات التي تساهم فيها 
الهيئة في هذه املرحلة، السيما 
مع الدور الكبير الذي ستقوم 
به في دعم القطاع الصحي في 
الكويت، والذي يعكس أهداف 

خطة التنمية الوطنية. 
الغنيمان خالل لقاء  وبني 
في مقر شركة ضمان أن الهدف 
من زيارته مع عدد من قياديي 
الهيئة العامة لالســتثمار هو 
لالطالع على ســير العمل في 
الشــركة عن قرب، والتعرف 
على استعداداتها لالفتتاح من 
خالل خطط قياديي الشركة، 
مشيرا إلى أن هذه الزيارة لن 
تكون األخيرة وإمنا ستتبعها 
زيارات أخرى من قبل ممثلي 

الهيئة.
مــن جهته، رحــب رئيس 
مجلــس إدارة شــركة ضمان 
مطلق الصانع مبمثلي الهيئة، 
مؤكدا أهمية مشــروع شركة 
ضمان الذي يعتبر أكبر مشروع 
من مشاريع خطة التنمية من 
حيث رأس املال الذي يصل إلى 
٢٣٠ مليــون دينار، باإلضافة 
إلى أن شركة ضمان تعتبر أول 
مبادرة لدعم القطاع الطبي في 
الكويت بالشراكة بني القطاعني 
العام واخلاص (PPP)، والذي 
يعتبر من أكبر القطاعات التي 

وأكبر شــركة في الكويت من 
الطاقة االســتيعابية،  حيــث 
ونحن في املراحل األخيرة من 
جتهيز املنظومة استعدادا لبدء 
التشغيل خالل الربع األول من 

مــن جانبــه، اســتعرض 
الرئيــس التنفيــذي لشــركة 
ضمــان ثامــر عــرب املراحل 
احلاليــة التــي وصلــت إليها 
الشــركة وباألخص  مشاريع 

اخلدمات الصحية للمستفيدين 
من خــالل مراكزهــا للرعاية 
الصحية األولية، واملستشفيات 
الرعايــة الصحيــة  لتقــدمي 

الثانوية.
خــالل  عــرب  وشــرح 
العرض التقدميي كل تفاصيل 
االستعدادات احلالية املتعلقة 
بــاإلدارات املختلفة، واملراحل 
واخلطط املستقبلية قصيرة 
وطويلــة املــدى، والتي متت 
بنــاء علــى دراســات قدمهــا 
مستشارون عامليون ومحليون، 
باإلضافة لالستناد الى العديد 
مــن التقاريــر واإلحصائيات 

الرسمية.
يذكر أن شركة مستشفيات 
الضمــان الصحــي (ضمان) 
أجنزت مستشفيني مبحافظتي 

الســنة القادمة، بالتعاون مع 
مشــغل عاملي خبير في إدارة 
منظومة صحية بهذا احلجم، 
حيث سيتم التوقيع معه خالل 

األيام القادمة».

الرعاية  املستشفيات ومراكز 
الصحيــة األوليــة، وجميــع 
االستعدادات التي يتم القيام 
بها لدعــم املنظومة ومرافقها 
الصحية مــن ناحية اخلطط 
التشــغيلية اإلدارية والطبية 
واملاليــة والبنية األساســية 
التكنولوجيــة وغيرهــا مــن 

االستعدادات األخرى.
وأوضح عرب أنه ســيتم 
تســليم مستشــفيات ضمان 
خالل األسابيع املقبلة، منوها 
إلــى حصــول الشــركة على 
املوافقــات اخلاصــة بإيصال 
التيار الكهربائي، باإلضافة إلى 
العمــل على جتهيــز منظومة 
ضمان بالكادر الطبي واإلداري 
الذي سيعمل جنبا إلى جنب 
مع املشغل العاملي، بهدف تقدمي 

األحمدي واجلهراء بسعة ٦٦٠
ســريرا، باإلضافة إلى أربعة 
مراكز صحية للرعاية األولية 
موزعة على مختلف احملافظات 
والتــي تعمل حاليــا كمراكز 
خاصة تستقبل جميع الفئات 
التي حتتــاج خدمات الرعاية 
الصحيــة متهيــدا الفتتــاح 
منظومــة ضمان واســتقبال 
التــي  الشــريحة األساســية 

ستستفيد من خدماتها.
وســتقدم شــركة ضمــان 
من خالل منظومتها الصحية 
التأمــني اإللزامــي واخلدمات 
الصحيــة األوليــة والثانوية 
للعاملني فــي القطاع اخلاص 
(املــادة ١٨) وعائالتهم، ضمن 
برنامج احملافظة على الصحة 
العامــة (HMO)، وهو منوذج 
فريد يقوم على مفهوم الصحة 
الوقائية والذي سيقدم للمرة 
األولــى فــي منطقة الشــرق 

األوسط.
وحضــر االجتمــاع مــن 
الهيئة العامة لالستثمار كل 
من املديــر التنفيذي لقطاع 
االحتياطــي العــام باإلنابــة 
السيد خالد احلسون، ومدير 
إدارة املساهمات باإلنابة السيد 
وليد الشــمالن، ومــن إدارة 
املســاهمات الســيد مشاري 
املسلم. ومن شــركة ضمان 
حضــر كل مــن نائب رئيس 
مجلــس اإلدارة د. محمــود 
عبدالرحمن وعدد من قياديي 

اإلدارة التنفيذية.

خالل زيارة ممثلي الهيئة العامة لالستثمار لشركة مستشفيات الضمان الصحي

غامن الغنيمان ومطلق الصانع وثامر عرب خالل االجتماع غامن الغنيمان

تستنزف ميزانية الدولة.
وأشار الصانع إلى أن من 
أهداف خطة التنمية احلد من 
اإلنفــاق احلكومــي، ومتكــني 
القطاع اخلاص من املســاهمة 
في تقدمي اخلدمات ومن ضمنها 
خدمات الرعاية الصحية، مبينا 
أنــه من خالل تقــدمي الرعاية 
الصحيــة ألكثــر مــن مليون 
وثمامنائة من املقيمني العاملني 
في القطاع اخلاص وعائالتهم، 
سيتم التخفيف عن املنظومة 
الصحية احلكومية بشكل عام 
والذي ســينعكس إيجابا في 

صالح املواطن واملقيم.
واختتم الصانع قائال «إن 
شــركة ضمان تعتبر من أهم 
ركائز محور الرعاية الصحية 
أحد مستشفيات ضمانفي رؤية كويت جديدة ٢٠٣٥، 

عرب: تسليم املستشفيات خالل األسابيع املقبلة.. وحصلنا على موافقات إيصال التيار الكهربائيالصانع: «ضمان» أول مبادرة لدعم القطاع الطبي الكويتي بالشراكة بني القطاعني العام واخلاص


