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«مجموعة املال» شاركت «العلوم والتكنولوجيا» احتفالها بخريجي ٢٠٢٢/٢٠٢١

احتفلــت كليــة الكويت 
والتكنولوجيــا،  للعلــوم 
الشريـــك االستراتيجــــي 
ملجموعة املــال وإحدى أكبر 
اجلامعات الرائدة في الكويت 
الدفعــة  مؤخــرا بتخريــج 
الثالثــة من طالبها للســنة 
الدراســية ٢٠٢١ /٢٠٢٢ مــن 
االختصاصــات،  مختلــف 
والتي شملت علوم احلاسوب 
وهندسة احلاسوب وهندسة 
اإللكترونيات واالتصاالت، 
وذلــك في مناســبة خاصة 
أقيمــت بحــرم الكليــة في 

منطقة الدوحة.

التنفيذي ملجموعة املال طالل 
أنــور املــال ورئيس مجلس 
األمناء السفيرة نبيلة عبدهللا 
املــال ونائب رئيس املجلس 
دانه أنور املال وعدد من أعضاء 
مجلس أمناء الكلية وأعضاء 
مجلس إدارة مجموعة املال، 
ورئيس كلية الكويت للعلوم 
والتكنولوجيا البروفيسور 
البقاعــني، مصحوبا  خالــد 
بأعضــاء هيئــة التدريــس 
في الكلية ملشــاركة الطالب 
اللحظات  وأولياء أمورهــم 
التذكاريــة إلكمالهم مرحلة 

مهمة من حياتهم.

بعزميــة ومثابــرة طالبنــا 
وتفانيهم في السعي لتحقيق 
أهدافهم التعليمية وإمتامهم 
الدراســية ممــا  مناهجهــم 
ســيمهد لهــم طريقهم نحو 
مســتقبل واعــد لتحقيــق 
أحالمهم وخدمــة وطنهم.» 
وأضاف: «من خالل شراكتنا 
مع كليــة الكويــت للعلوم 
والتكنولوجيــا منــذ عــام 
٢٠١٥، نحــرص دائمــا فــي 
مجموعــة املــال علــى خلق 
فرص دعم للشباب والشابات 
الطموحني فــي الكويت من 
خالل برامج املنح الدراسية 

لكــي يكونــوا مســتعدين 
لســوق العمل بأسرع وقت 
وتزويدهم باخلبرات العملية 
فــي مختبــرات اجلامعــة 
اخلاصــة مثــل مختبــرات 
األمن الســيبراني واالبتكار 
واتصــاالت اجليل اخلامس 

والذكاء االصطناعي».
اجلديــر بالذكر، أن كلية 
الكويت للعلوم والتكنولوجيا 
هــي جامعــة خاصــة بدأت 
نشاطها عام ٢٠١٥ وحاصلة 
على ترخيص وزارة التعليم 
العالي فــي الكويت، وتضم 
أكثر من ١٧٠٠ طالب وطالبة 

وفــي تعليــق لــه علــى 
احلــدث، قال رئيس مجلس 
العلـــــوم  إدارة شركــــــة 
والتكنولوجيا للتعليم العالي 
والرئيس التنفيذي ملجموعة 
املــال طــالل أنور املــال: «إن 
االستثمار في املواهب الشابة 
اليوم هو قيمة أساسية نلتزم 
بها فــي مجموعة املال، ومن 
هذا املنطلق يســعدنا اليوم 
االحتفال بتخريج نخبة من 
رواد املســتقبل ومشــاركة 
طالب كلية الكويت للعلوم 
والتكنولوجيــا لعام ٢٠٢٢
فرحتهــم. نحــن فخورون 

ووسائل أخرى مختلفة بهدف 
تشــجيعهم لبناء مستقبل 

مشرق لهم وللكويت».
وعلق رئيس كلية الكويت 
والتكنولوجيــا  للعلــوم 
البروفيسور خالد البقاعني 
على احلفل قائال: «أبارك أوال 
الذين  ألبنائنــا اخلريجــني 
شــقوا طريقهم للنجاح في 
فترة صعبة، آملني مساهمتهم 
في بناء الكويت وحتقيق آمال 
شعبها. لقد حرصت اجلامعة 
وأســاتذتها علــى تزويــد 
هــذا الدفعة مــن اخلريجني 
باملهارات الضرورية واملميزة 

وما يفوق ٦٤٠ نتيجة بحث. 
وتعد كلية الكويت للعلوم 
والتكنولوجيــا اليوم كلية 
االبتكارات واجلودة العالية 
في البحوث والتدريس في 
الكويــت التي تقــدم برامج 
بكالوريوس بتقنيات عالية.

وحصلت كليــة الكويت 
للعلــوم والتكنولوجيا هذا 
العام على االعتماد األكادميي 
مجلــس  مــن  للهندســة 
االعتماد األكادميي للهندسة 
والتكنولوجيا، ومؤخرا على 
اعتمــاد جمعية املهندســني 

الكويتية.

خالل حفل التخرج الثالث للكلية الذي تضمن ٢٣٣ طالباً وطالبة وحتت رعاية وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي

ومت تنظيم حفل التخرج 
الثالــث للكلية الذي تضمن 
٢٣٣ طالبا وطالبة حتت رعاية 
وزير التربية ووزير التعليم 
العالي والبحث العلمي د.حمد 
عبدالوهاب حمد العدواني، 
وقــد حضــر بالنيابــة عنه 
األمني العــام لألمانة العامة 
ملجلس اجلامعات اخلاصة في 
الكويــت م. عمر علي محمد 

الكندري. 
كما حضر حفل التخريج 
كل من رئيس مجلس إدارة 
شركة العلوم والتكنولوجيا 
للتعليــم العالــي والرئيس 

م. عمر الكندري متحدثاً خالل احلفل

السفيرة نبيلة عبدهللا املال

البروفيسور خالد البقاعني متحدثا باحلفل جانب من االحتفال باخلريجني

أنور املال وطالل أنور املال والسفيرة نبيلة املال وم. عمر الكندري في مقدمة احلضور خالل احلفل السفيرة نبيلة عبدهللا املال تكرم م. عمر الكندري

درويش: احتاد شركات االستثمار يعمل لتعزيز مفهوم االستدامة

«املركزي»: ٦٢ فرعًا للبنوك الكويتية
تقدم خدماتها لذوي االحتياجات اخلاصة

اســتقبل احتــاد شــركات 
االستثمار املمثل املقيم لبرنامج 
 (UNDP) األمم املتحدة اإلمنائي
هايديكو هادزياليش، ونائب 
املمثــل املقيــم لبرنامج األمم 
املتحدة اإلمنائي خالد شهوان، 
حيــث حضــر اللقــاء األمــني 
العام باإلنابة الحتاد شركات 
االســتثمار فــدوى درويش، 
ومديــر الشــؤون اإلداريــة 
واخلدمات املســاندة باالحتاد 

محمد عريبة.
وأوضحت االحتاد في بيان 
صحافي أن هذا اللقاء يأتي من 
منطلق جهود وسعي االحتاد 
املستمرين الى توسيع قاعدة 
االنتشــار والتعريف بأهمية 
الــدور احملــوري لشــركات 

أعلن بنك الكويت املركزي 
عن مشاركته في اليوم العاملي 
لــذوي االحتياجات اخلاصة، 
والــذي يصادف ٣ ديســمبر 
من كل عــام، حيث تأتي هذه 
املشــاركة في ضوء متابعته 
املستمرة ملا تقدمه البنوك من 
خدمات لهذه الشــريحة، وفي 
إطار ســعيه لتعزيز الشمول 
املالي، واهتمامه بعمالء القطاع 
املصرفي من ذوي االحتياجات 
اخلاصــة وتقــدمي اخلدمــات 
املصرفية واملالية مبا يناسب 

احتياجاتهم.
البنــك املركزي  وأوضــح 
في بيان صحافي أن مستوى 
الفــروع املجهزة خلدمة ذوي 
االحتياجــات اخلاصة قد بلغ 
مجموعهــا ٦٢ فرعــا خــالل 
األشهر التسعة األولى من العام 
احلالي، وتنامي عدد املوظفني 
املدربني على لغة اإلشارة في 
تلك الفروع بنسبة ٢٨٪ حيث 
بلغ ٣٥٩ موظفا، إضافة إلى ٦٦

صرافا آليا مجهزا خلدمة ذوي 

التنمية املستدامة.
وفــي هــذا الســياق، قالت 
فدوى درويش إن االحتاد يتابع 
هذه التطــورات منذ البدايات، 
استشعارا منه ألهمية تضافر 

اخلدمــات املصرفيــة واملالية 
أمامهم. وتلــزم تعليمات بنك 
الكويت املركزي البنوك بتحديد 
فــرع واحد علــى األقل في كل 
محافظة من محافظات الكويت 
لتقدمي اخلدمات املصرفية لذوي 
االحتياجات اخلاصة إلى جانب 
العمل االعتيادي للفرع، على 
أن يخصــص كل بنك في هذا 
الفرع صرافا آليا واحدا - على 
األقــل - مزودا بنظام صوتي 
ولوحة مفاتيح (Braille). كما 

من جانبها، قالت هايديكو 
هادزياليش ان الكويت لطاملا 
كانت منوذجا للشراكات الفعالة 
مــع األمم املتحــدة على مدى 
٦٠ عاما، بالعمل على احلفاظ 
على السالم والدعم اإلنساني 
والتنمية، وكذلك العمل على 
حتقيق التنمية املستدامة لألمم 
املتحــدة (SDGs)، والتــي مت 
اعتمادها في سبتمبر ٢٠١٥ في 
نيويورك بالواليات املتحدة.

وأضافت ان األمم املتحدة 
تســعى لتحقيــق تنفيذ هذه 
األهداف على أرض الواقع من 
خالل حلول متكاملة في جميع 
العالم لالســتجابة لتحديات 
التنمية وتسريع التقدم نحو 

أهداف التنمية املستدامة.

(Braille)، واستخدام البرامج 
التكنولوجية احلديثة واآلمنة 
مثل قارئات الشاشة والبصمات 
اإللكترونية وبرامج الهواتف 
احملمولــة ملســاعدتهم علــى 
إجراء املعامالت املصرفية من 
خاللها أخذا باالعتبار املتطلبات 
األمنيــة في إدارة احلســاب، 
العمــالء مــن ذوي  وإبــالغ 
االحتياجات اخلاصة عن جميع 
احلقوق وااللتزامات واملخاطر 
واملتطلبات اخلاصة قبل تقدمي 
أي خدمات مصرفية لهم، وذلك 

بوسائل مالئمة ألوضاعهم.
واختتم البنك املركزي بيانه 
بالتأكيد على عنايته وحرصه 
علــى حصول عمــالء القطاع 
املصرفي من ذوي االحتياجات 
اخلاصة على جميع اخلدمات 
املالية واملصرفية مبا يناسب 
احتياجاتهم ويحمي حقوقهم، 
مؤكــدا متابعة البنك املركزي 
البنــوك  اللتــزام  احلثيثــة 
الكويتية بتعليماته الصادرة 

في هذا الشأن.

كل اجلهود لتحقيق االستدامة 
وآثار ذلك على األعمال وربحية 
الشــركات، كمــا أشــارت إلى 
الســابقة  مبــادرات االحتــاد 
الندوات  واملســتمرة لتقــدمي 
والبرامــج  العمــل  وورش 
التدريبية لدعم العمل مبفهوم 
االستدامة (ESG). وأشارت إلى 
ان االحتــاد يعمل على تعزيز 
العمل مبفهوم االستدامة لدى 
قطاع االســتثمار وفقا ألفضل 
املمارسات العاملية، ومبا يحقق 
الربحية املطلوبة لهذه الشركات، 
وملا لهذه املبادرات اخلضراء من 
أثر إيجابــي كبير في احلفاظ 
على البيئة، ومساهمة فاعلة في 
حتقيق خطة التنمية املستدامة 

الوطنية ٢٠٣٥.

تلزم التعليمات بأن يقوم البنك 
بتدريــب بعض موظفيه على 
لغة اإلشارة أو تعيني مختصني 
بهــذه اللغة فــي الفــرع، كما 
التعليمات ضرورة  تتضمــن 
تســهيل وصول مســتخدمي 
الكراسي املتحركة إلى أجهزة 

السحب اآللي.
باإلضافــة إلــى مراعاة أن 
تكــون كشــوف احلســابات 
واإلشعارات املرسلة للعمالء 
املكفوفني مطبوعة وفقا لطريقة 

خالل استقبال املمثل املقيم لبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي

تنامي عدد املوظفني املدربني على لغة اإلشارة ٢٨٪ إلى ٣٥٩ موظفاً

فدوى درويش تهدي درعا تذكارية إلى هايديكو هادزياليش

االســتثمار األعضــاء وقطاع 
االستثمار بصفة عامة، وكذلك 
حرصا من االحتاد على التعاون 
املتحــدة  مــع برنامــج األمم 
اإلمنائــي في حتقيــق أهداف 

االحتياجات اخلاصة.
وكان «املركزي» قد أصدر 
منتصف عام ٢٠١٥، تعليمات 
بشأن اخلدمات املصرفية التي 
تقدمها البنوك الكويتية لذوي 
االحتياجات اخلاصة، في إطار 
ما يوليه البنك من اهتمام بالغ 
لكل فئات وشــرائح املجتمع، 
االحتياجــات  ذوي  خاصــة 
اخلاصــة مــن عمــالء القطاع 
املصرفي وحرصا على تذليل كل 
العقبات التي حتول دون إتاحة 

«برقان»: ٢٠ فائزًا بسحب «كنز» الشهري
أعلــن بنك برقان عن أســماء 
الفائزين في الســحب الشــهري 
حلساب كنز، والذين سيحصل كل 
منهم على جائزة نقدية بقيمة ١٠٠٠
دينار، على أال يقل الرصيد عن ٢٠٠
دينار ملدة أسبوع على األقل قبل 
تاريخ السحب، وتزداد فرصهم في 
الفــوز كلما ازدادت إيداعاتهم في 
احلســاب، علما أن كل ٢٥ دينارا 
يتم إيداعها تعطي العميل فرصة 

واحدة لدخول السحب.
وكان الفــوز هذا الشــهر من 

نصيب:
فتحية جاســم محمد، فهد جواد االربش، 
سيد رضا نيا، اوليسيا شيركاسوفا، عالية 
أحمد القطامي، نراز احلامض، عيسى يوسف 
الشمالي، علي حبيب اسماعيل، أحمد حسن 
محمــد، بالل محمد غدار، حســني عبداألمير 
األميــر، محمد غلوم عبــداهللا، صباح محمد 
النجاده، مقداد عبداحلسني أحمد، صالح شيخ 
سالم، حمد عبداهللا العتيقي، عطا محمد احلاج 
حســن، نوره راشــد العثمان، مهدي سلمان 

القالف، ومعالي محمود عزوني.
ويقدم بنك برقان باإلضافة إلى الســحب 
الشهري، ســحبا ربع سنوي مينح الفرصة 

للفــوز مببلغ ٢٥ ألف دينار، وجائزة نصف 
سنوية بقيمة ٣٥٠ ألف دينار وجائزة سنوية 
كبرى بقيمة ١٫٥ مليون دينار، ويوفر حساب 
كنــز أيضــا فرصا أكبر لـ ٢٩ عميال ســنويا 
للفوز بجائزة السحب اخلاص بالفروع والتي 
تبلغ قيمتها ٥٠٠٠ دينار حســاب كنز متاح 
ألي فرد وميكن فتحــه بالدينار الكويتي أو 
بالعمالت الرئيسية (الدوالر األميركي واليورو 
والنــاجت احمللي اإلجمالي) بإيداع ٢٠٠ دينار 
كحــد أدنى. علما أن جميع الســحوبات تتم 
بإشــراف وزارة التجارة والصناعة، وتعمل 
وفق معايير وقوانني بنك الكويت املركزي.

معرض الكويت الدولي يحتضن
«الذهب واملجوهرات العاملي ١٨»

أعلنــت شــركة معرض 
عــن  الدولــي  الكويــت 
الحتضــان  اســتعداداتها 
فعاليــات معــرض «الذهب 
الـ ١٨ العاملي»  واملجوهرات 

على أرض املعارض الدولية 
فــي منطقة مشــرف، حيث 
ســتنطلق أنشــطته في ١٤
من شــهر ديسمبر اجلاري، 
مــن   ١٩ لغايــة  ويســتمر 
الشهر ذاته مبشاركة فاعلة 
وبحضور حشد من الشركات 
احمللية واإلقليمية في صالة 

رقم ٤ ذات جتهيزات عالية املستوى.
وأكدت املدير التنفيذي لقطاع التسويق 
واملبيعات في شركة معرض الكويت الدولي 
باسمة الدهيم استعداد الشركة الحتضان هذا 
احلدث املهم والذي يحظى باهتمام العديد من 
املهتمني من خالل استضافته أحدث اجتاهات 
الســوق والتطورات الصناعية اخلاصة في 
الذهب واملجوهرات، فضال عن عرض أحدث 

املوديالت واالبتكارات في التصميم.
وأضافــت الدهيــم أن معــرض «الذهــب 
واملجوهــرات» بات حدثا مميزا أعتاد الزوار 
عليه سنويا القتناء احتياجاتهم من األملاس 
واألحجار الكرمية واللؤلؤ والذهب باإلضافة 
إلى االستفادة من اخلصومات املباشرة املقدمة 

فقــط فــي املعرض لشــراء 
احللي واالكسســوارات، ما 
يجعلها متعة تسوق حقيقية.

وأشارت إلى أن معرض 
الذهــب واملجوهــرات يعــد 
من أكبــر التجمعــات لبيع 
وتســويق وترويج صناعة 
الذهب واملجوهرات إقليميا 
ودوليــا، ويحظى هذا العام 
مبشــاركة واســعة من عدة 
دول ممثلة بشركات وجتار 
متخصصني عامليني من صاغة 
ومهنيــني وكبــار املصممني 
ووكالء ألكبر املاركات العاملية لترويج أعمالهم.

وبينت أن هــذا املعرض املتخصص يعد 
احلدث األمثل لكل من املستهلكني والعارضني، 
إذ يتيح الفرصة لتوســعة مداركهم في عالم 
املجوهــرات نظرا لزيادة مســاحات العرض 
وارتفاع عدد املشــاركني فيه واســتكمال كل 

حجوزات املشاركني.
وذكرت أن شركة معرض الكويت الدولي 
قامــت بتجهيــز القاعة وفق تقنيــات عالية 
املستوى وتخصيص مواقف عمومية وخاصة، 
متوقعة أن يجذب املعرض اآلالف من الزوار 
ومحبي اقتنــاء احللي والذهب واملجوهرات 
بأنواعها ومشــاهدة وشــراء أحــدث األنواع 

والنماذج من تلك املجوهرات.

باسمة الدهيم


