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»صناعات الغامن« نظمت حلقة نقاشية لـ»الكويت تبرمج«
استقبلت شركة صناعات 
الغــامن )إحــدى شــركات 
مجموعــة قتيبــة يوســف 
أحمد الغــامن( مجموعة من 
طــاب وطالبــات مبــادرة 
»الكويــت تبرمــج«، وهــي 
مبــادرة تعليميــة تدعمهــا 
شركة صناعات الغامن، تهدف 
لتعليم مئات طاب وطالبات 
املرحلة الثانوية مبادئ لغة 

البرمجة. 
تخلل هذه الزيارة حلقة 
نقاشية مبشاركة كل من مدير 
عام التجارة اإللكترونية في 
مجموعــة صناعــات الغامن 
ســليم حمــاد، ومديــر أول 
التجــارة اإللكترونية أحمد 
شحرور، وحضور الشريك 
املؤسس والرئيس التنفيذي 
ألكادمييــة CODED أحمــد 
معرفي جتاذبوا من خالها 
أطراف احلديث مع الطاب 
والطالبات حول أهم املسارات 
التعليمية التي تعتمد على 

مهارات البرمجة. 
كما تطرق املتحدثون إلى 
عدة مواضيــع حول كيفية 
االستفادة من هذه املهارات 
الوظيفية،  فــي مســيرتهم 
التزايد املستمر  السيما مع 
في االعتمــاد على البرمجة 
فــي خلق مختلــف الفرص 
الوظيفية. كمــا قام الطلبة 
بالتحدث عن مســارات لغة 

البرمجة التي اختاروها. 
وشارك الطلبة بأفكارهم 
حول املشاريع التي يعملون 
عليها ضمن املسارات التي 
اختاروها، حيث تتيح املبادرة 
للمشاركني اختيار واحد من 
أربع مســارات وهي تطوير 
تطبيقات اآليفون، وتطبيقات 
األندرويد، وتصميم املواقع، 

وطالبــات املرحلة الثانوية 
في الكويت تعلم وممارسة 

مهارات البرمجة. 
وتأتي رعايــة صناعات 
الغامن لهــذه املبادرة تأكيدا 
إلميانها الراسخ بأهمية دور 
مؤسســات القطاع اخلاص 
في املساهمة بتطوير مهارات 
الشباب ومتكينهم، السيما 

مــن خال تعلم أساســيات 
البرمجة والتي تعتبر ركيزة 
أساســية ملســتقبل العديد 
من املجاالت الوظيفية، مثل 
الذكاء االصطناعي وإنترنت 
األشياء والعوالم االفتراضية، 
القطاعــات  وغيرهــا مــن 
احلديثة التــي تغير مامح 

سوق العمل.

مبادرة تعليمية تدعمها الشركة لتعليم مئات طالب وطالبات املرحلة الثانوية مبادئ لغة البرمجة

مجموعة من طلبة مبادرة »الكويت تبرمج«

صورة جماعية ملوظفي »صناعات الغامن« وممثلي مبادرة »الكويت تبرمج«

وبناء األلعاب. 
هذا، وقد أعلنت شــركة 
صناعــات الغــامن في وقت 
سابق هذا العام عن رعايتها 
ملبــادرة »الكويت تبرمج«، 
املبادرة التي أطلقتها أكادميية 
أكادمييــة  أول   ،CODED
برمجة في الشرق األوسط، 
والتي تتيح الفرصة لطاب 

»بورصة الكويت« حتصد لقب أفضل ممارسات 
مستدامة مبجال احلوكمة واملسؤولية االجتماعية

 Global مجلــة  أعلنــت 
عــن   Business Outlook
الكويــت  بورصــة  فــوز 
بجائزة »أفضل ممارســات 
مستدامة في مجال احلوكمة 
واملســؤولية االجتماعيــة 
والبيئية للعام ٢٠٢٢«، لترفع 
رصيــد جوائزها لهذا العام 
إلى ثاثــة، بعــد حصولها 
على جائزة »أفضل بورصة 
مستدامة في الشرق األوسط 
 Pan للعام ٢٠٢٢« من مجلة
Finance، وجائزة »الشركة 
األكثر اســتدامة فــي قطاع 
اخلدمــات املالية« من مجلة 

.World Finance
وتهــدف جوائــز مجلــة 
 Global Business Outlook
إلى تكرمي ومكافأة التميز في 
األعمال التجارية حول العالم، 
وهــي مصممــة خصيصــا 
العمــل املتميــز  لترويــج 
للشركات وقادة األعمال عبر 

الكويت بتحســني  بورصة 
وتطوير أعمالها، وخاصة في 
مجال االستدامة املؤسسية 
ومجال احلوكمة واملسؤولية 
 ،)ESG( االجتماعية والبيئية
حيث حصلت الشركة على 
خمس جوائز في العام ٢٠٢1، 
من ضمنهــا جائزة »أفضل 
بورصة مستدامة للعام ٢٠٢1 
في منطقة الشــرق األوسط 
وشــمال إفريقيا« من مجلة 

.Pan Finance
الكويت  وكانت بورصة 
قد قامــت في أواخــر العام 
إعــداد  ٢٠٢1 بنشــر دليــل 
تقارير احلوكمة واملسؤولية 
االجتماعية والبيئية لتلبية 
املتزايــدة  االحتياجــات 
لتوفيــر معلومات شــفافة 
ومنتظمــة لكافــة املعنيني 
من املستثمرين، والعماء، 
واملنظمــني،  واملورديــن، 
أصحــاب  مــن  وغيرهــم 

املصالح.
وتواصل البورصة البحث 
عن طــرق وحلــول جديدة 
خلدمة كل أصحاب املصالح 
بشــكل أفضــل، إضافة إلى 
ضمان ساسة وكفاءة األعمال 
في سوق املال الكويتي، مع 
احلفاظ على صحة وسامة 
موظفيها وجميع املشاركني 

في السوق.
وفي إطــار حرصها على 
اســتراتيجيتها  تطبيــق 
لتعزيــز االســتدامة، قامت 
الشركة بنشر تقريرها األول 
عن االستدامة الذي تطرقت 
فيه لتفاصيل استراتيجيتها 
وما قامت بعقده من شراكات 
وتنفيذه من مبادرات ضمن 
تقريــر احلوكمــة  مجــال 
واملســؤولية االجتماعيــة 

والبيئية لعام ٢٠٢1.
وتهدف بورصة الكويت 
دومــا لتأكيد مســؤوليتها 
والتزامها بالتنمية املستدامة 
للمجتمع، وذلــك من خال 
الفاعلــة  اســتراتيجيتها 
لاســتدامة املؤسسية التي 
تســتند إلــى ثــاث ركائز 
التعليــم  أساســية، هــي: 

واملجتمع والبيئة.
كمــا تســعى لترســيخ 
املمارسات التي تؤثر إيجابا 
فــي املجتمع. لذلــك، قامت 
الشركة بوضع استراتيجية 
من ثاث مراحــل للمواءمة 
واإلنشــاء والتكامل، خللق 
قيمــة علــى املــدى الطويل 
فــي  املصالــح  ألصحــاب 
االقتصاديــة  اجلوانــب 
والبيئيــة،  واالجتماعيــة 
والتأكد من توافق مبادرات 
املســؤولية االجتماعية مع 
أهداف االستدامة ومواكبتها 
ألفضل املمارسات وتطلعات 
وتأســيس  املســتثمرين، 
شــراكات تتيــح للبورصة 
قــدرات  مــن  االســتفادة 
ومكامن القوة لدى الشركات 
واملنظمات األخرى التي متلك 
خبرة في مختلف املجاالت، 
ودمــج جهــود االســتدامة 
مع ثقافة الشــركة لتحقيق 
والتأثيــر  االســتمرارية، 
العمليــات  املســتدام فــي 

اليومية للبورصة.
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كل القطاعات. ذلك وأشادت 
املجلة باستدامة سوق املال 
الكويتي، ووصفت البورصة 
كجهــة إصــدار منوذجيــة، 
وشــركة تتمتــع بعمليات 
وممارســات متميزة، فضا 
عن كونها عنصرا أساســيا 
في استدامة ومرونة سوق 

املال الكويتي.
وتأتــي هــذه اجلوائــز 
كخيــر دليل على اســتمرار 

ر لعمالئه مزايا مجانية من »هارودز« لندن »الوطني« ُيوفِّ

»اخلليج« في »األڤنيوز« ملنح عمالئه فرصة حضور املونديال

الكويــت  يواصــل بنــك 
الوطني مكافــأة عمائه من 
 KWT Visa حاملــي بطاقــة
الوطنــي االئتمانية   Infinite
بتجربة مصرفية استثنائية 
وذلك بتقدمي عرض حصري 
مــن هــارودز لندن يســمح 
بالتسوق باستخدام البطاقة 
واالستمتاع بتجربة مجانية 
مــن اختيــار العميــل. كمــا 
يوفر بنــك الكويت الوطني 
استرجاعا نقديا بنسبة %1٠ 
نقاط KWT من الوطني عند 
 KWT Visa اســتخدام بطاقة
Infinite الوطني االئتمانية في 
متجر هارودز أو عند التسوق 
عبر اإلنترنت.  ميكن االختيار 
بــني مجموعــة مــن املزايــا 
املجانية املميزة عند التسوق 
وإنفاق أكثر من 1٠٠٠ جنيه 
إسترليني باستخدام بطاقة 
KWT Visa Infinite الوطنــي 
االئتمانية لدى متجر هارودز 
لندن: - شاي بعد الظهر في 

فــي إطــار حرصــه على 
مكافــأة عمائــه وحتقيــق 
بنــك  يتواجــد  أحامهــم، 
اخلليج في مجمع األڤنيوز، 
خــال الفتــرة مــن 6 إلى 1٠ 
سبتمبر اجلاري، ضمن حملته 
املتواصلة بالتعاون مع ڤيزا 
العامليــة، للترويج لبطاقتي 
العالــم  كأس   FIFA ڤيــزا 
»إنفنيــت« و»سيغنتشــر« 
االئتمانية، اللتني مت إطاقهما 
مبناسبة تنظيم كأس العالم 

FIFA قطر ٢٠٢٢.
ومينــح بنــك اخلليج 15 
عميــا، من حاملــي بطاقات 
ڤيزا االئتمانية وبطاقتي ڤيزا 
FIFA كأس العالم »إنفنيت« 
و»سيغنتشــر« االئتمانية، 
فرصة الفوز بباقات حلضور 
احلدث الكروي األكبر عامليا، 
والتي تشــمل مرافق مع كل 
فائز، ما يرفع عدد احملظوظني 
بحضــور املباريــات إلى 3٠ 
شــخصا. وتتضمن شروط 
املشاركة في السحب، إنفاق 
15٠ دينارا كحد أدنى، خال 

 Harrods Social by Jason لدى
Atherton وبهذه املناسبة، قال 
مديــر منتجات البطاقات في 
مجموعة اخلدمات املصرفية 
الشــخصية في بنك الكويت 
الوطني، أنور البام: »نركز 
في الوطني علــى التفاصيل 
التــي توفــر لعمائنــا ليس 
مجرد خدمات متميزة وحلول 
مصرفيــة اســتثنائية وإمنا 
متنحهم جتربة مصرفية فريدة 

وتشتمل كل باقة يفوز بها 
العميل على: تذكرة طيران 
ذهابــا وإيابا علــى الدرجة 
الســياحية لشــخصني من 
الكويت إلــى قطر مع إقامة 
فندقيــة ملــدة 3 أو 4 أيــام 
)حسب الباقة(، إلى جانب 
اإلفطــار وتذكرتني إلحدى 
مباريات البطولة وهدية من 
»ڤيزا« بقيمة 4٠٠ دوالر لكل 
باقة، فضا عن املواصات 
وخدمة فيزا كونسيرج في 

الفندق.

تناسب أمناط حياتهم وتركز 
على مواكبة تفضياتهم مبا 
يجعل حضورنا فاعا ومؤثرا 
اليوميــة  بكافــة أنشــطتهم 
وخاصة أثناء السفر«. وأضاف 
البام: »نلتزم بأن تبقى بطاقة 
KWT Visa Infinite الوطنــي 
االئتمانية األفضل لاستخدام 
أثناء السفر والتسوق بفضل 
ما تقدمه البطاقــة من مزايا 

وعروض«.

من جانبهــا، قالت نائب 
املدير العام للخدمات املصرفية 
الشخصية - إدارة التسويق، 
جناء العيسى: »كعادته دائما 
وتفعيــا لشــعاره »معاكم 
دوم« يحــرص بنك اخلليج 
علــى مشــاركة عمائــه كل 
مناسباتهم واهتماماتهم، التي 
تضفي عليهم أجواء البهجة 
والسعادة، إلى جانب توفير 
أفضل اخلدمــات واملنتجات 
تطلعاتهــم  تلبــي  التــي 

ومتطلباتهم.

حلاملي بطاقة »KWT Visa Infinite« االئتمانية

أنور البالم

جانب من جناح بنك اخلليج في »األڤنيوز«جنالء العيسى

The Harrods Tea Rooms
- قص وتصفيف الشعر لدى 
Harrods Hair & Beauty Salon

 Chantecaille Golden جلسة -
Radiance للعناية بالبشرة

- وجبــة مــن ثاثــة أطباق 
 The رئيسية لشــخصني في

Grill
- وجبة فطور لشخصني لدى 
 -  Tiffany Blue Box Café
وجبة من ثاثة أطباق رئيسية 

فتــرة احلملــة، باســتخدام 
بطاقة ڤيزا االئتمانية، على أن 
حتتسب فرص الفوز كالتالي:
بطاقــة ڤيــزا االئتمانية: 
فرصة واحدة في السحب لكل 
1٠ دنانير تنفقها داخل الكويت 
و3 فرص في السحب لكل 1٠ 
دنانير تنفقها خارج الكويت. 
بطاقة فيزا  FIFA االئتمانية: 
فرصتني في السحب لكل 1٠ 
دنانير تنفقها داخل الكويت. 
و6 فرص في السحب لكل 1٠ 
دنانير تنفقها خارج الكويت.


