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«الوطني» و«كريتيف كونفيدنس» يبدآن 
بتطبيق برنامج «Bankee» بني الطلبة

stc و«كوفي» في شراكة لتعزيز خدماتهما الرقمية

م مشاريع التخرج األكثر ابتكارًا  «اخلليج» ُيكرِّ
واستدامة في معرض خريجي اجلامعة األسترالية

«برقان» يشارك في «وظيفتي» األضخم بالكويت

.. وفي تقريره: «الفيدرالي» قّلص ميزانيته
بـ ٣٦٤ مليار دوالر خالل ٢٠٢٢

قــال تقرير صادر عن بنــك الكويت 
الوطنــي، ان محضــر اجتمــاع اللجنــة 
الفيدرالية للســوق املفتوحة كشف عن 
التزام املســؤولني بكبح جماح التضخم 
وبقاء سعر الفائدة مرتفعا حتى يتم إحراز 
املزيد من التقدم، كما أعرب األعضاء عن 
أهمية مواصلة سياسة التشديد النقدي 
املتبعة حاليا طاملا ظلت معدالت التضخم 

مرتفعة.
ويعكــس احملضــر املعنويــات التي 
عبــر عنهــا جيروم بــاول فــي مؤمتره 
الصحافــي بعد رفع اللجنــة الفيدرالية 
للسوق املفتوحة أسعار الفائدة مبقدار 
٥٠ نقطة أســاس، وبتلــك الزيادة التي 
رفعت النطاق املستهدف لسعر الفائدة 
إلــى ٤٫٢٥ -٤٫٥٪، والتــي تعتبر أعلى 
املستويات املســجلة منذ ١٥ عاما، أنهى 
االحتياطي الفيدرالي سلسلة رفع سعر 

الفائدة للمرة الرابعة على التوالي مبقدار 
٣ أرباع نقطة مئوية كل مرة.

وأعرب صانعو السياســات النقدية 
عن قلقهم إزاء ســوء تفســير األسواق 
املالية اللتزامهــا بكبح جماح التضخم، 
حيث أكد احملضر أنه «سيكون من املهم 
أن نعلن بوضوح أن تباطؤ وتيرة رفع 
أســعار الفائدة لم يكن مؤشــرا على أي 
ضعف فــي عزم اللجنــة حتقيق هدفها 

اخلاص باستقرار األسعار».
أما على املدى البعيد فتوقع مسؤولو 
االحتياطي الفيدرالي رفع سعر الفائدة 
بالقرب مــن ٥٪ بنهاية عام ٢٠٢٣. وفي 
الوقت نفسه، حتدد األسواق حاليا إمكانية 
رفعها في حدود ٠٫٥ - ٠٫٧٥ نقطة مئوية 
خالل األشهر املقبلة قبل خفضها بالنصف 
الثاني من العام نحو نطاق ٤٫٥٪ -٤٫٧٥٪ 
على الرغم من التوجيهات املســتقبلية 

ملجلس االحتياطي الفيدرالي.
كما ســلط احملضر الضــوء على أن 
األعضاء يرون مخاطر التراجع في وقت 
مبكر واملخاطرة بارتفاع معدالت التضخم 
تفوق مخاطر احلفاظ على السياســات 
النقدية املتشددة لفترة طويلة مما يؤدي 
إلى زيادة وتيرة تباطؤ النمو االقتصادي.

وباإلضافة إلى رفع ســعر الفائدة، 
قــام االحتياطي الفيدرالــي بتخفيض 
ميزانيته العمومية عن طريق تقليص 
حيازته مبا يصل إلى نحو ٩٥ مليار دوالر 
من السندات واألوراق املالية مستحقة 
السداد على أساس شهري بدال من إعادة 
اســتثمارها، ومن خالل هــذا البرنامج 
الذي بدأ تطبيقه منذ بداية شهر يونيو، 
جنح االحتياطي الفيدرالي في تقليص 
ميزانيتــه العمومية مبقدار ٣٦٤ مليار 

دوالر إلى ٨٫٦ تريليونات دوالر.

سوق السندات الدولية يدشن ٢٠٢٣ بقوة.. 
إصدار ١٥٠ مليار دوالر خالل ٤ أيام

بعــد أن تضخم التفاؤل ألســابيع 
بأن عام ٢٠٢٣ ســيجلب أخيرا الراحة 
ملشتري الســندات في العالم، استفاد 
املقترضــون من خالل إصدارات فاقت 
قيمتهــا أكثر مــن ١٥٠ مليار دوالر من 

الديون اجلديدة في ٤ أيام فقط.
امتدت موجــة املبيعات إلى جميع 
أنحــاء العالم، من هونــغ كونغ التي 
جمعت ٥٫٨ مليــارات دوالر من خالل 
أكبر سندات خضراء لها على اإلطالق، 
إلى وحدات «مجموعة كريدي سويس»، 
التي أصدرت مجتمعة سندات بقيمة ٤٫٣

مليارات دوالر بعملتي الدوالر واجلنيه 
االسترليني، فيما باعت املكسيك سندات 

دوالرية بقيمة ٤ مليارات دوالر.
كانت بداية جديدة لسوق عانى من 
خسارة هائلة بلغت ١٦٫٢٥٪ في ٢٠٢٢، 
وبينما كانت بداية املستثمرين سريعة 

في اســتعادة بعض هذه األموال، فإن 
وتيرة إصدارات السندات في األسبوع 
األول من العام ٢٠٢٣ تظهر أن املصدرين 
يستعدون لشيء عالق من العام املاضي، 
وهو أن األسواق املتقلبة ميكن أن تغلق 
فرصة االقتراض أسرع مما هو متصور، 
وفقا ملا تظهره أرقام مؤشــر أســعار 

املستهلك.
وتقول الرئيســة املشــاركة لقسم 
الديون املشتركة في «باركليز كابيتال»، 
ميغــان غرابر، إنه مع وجــود الكثير 
من عدم اليقني بشأن التضخم واجتاه 
االقتصاد، ميكن بسهولة تدمير شهية 
املستثمرين من خالل بعض البيانات 
مثل مؤشر أسعار املستهلك، أو مؤشر 
ثقة املستهلك، واجتماعات البنك املركزي 

أو خطاباته.
وأضافت خالل مؤمتــر «بلومبرغ 

إنتليغنس» في نيويورك الشهر املاضي، 
إن العالوة اإلضافية املطلوبة في أيام 
مثل هذه األحــداث متيل إلى تخويف 
املقترضني، مما يجعلهم جميعا يحاولون 
حشــر عروضهــم في أيام تبــدو فيها 
فرصة حدوث مفاجأة كبيرة منخفضة.
وأشــارت غرابر في احلــدث الذي 
أقيم في ١٥ ديسمبر إلى أن ثالثة أرباع 
العروض في أي شهر معني خالل عام 
٢٠٢٢ جاءت فــي ٥ أيام عمل فقط من 
كل شهر، وكانت هناك أيام طويلة من 
التعامالت الصفرية في السوق األولي 

وتزاحم شديد في أيام أخرى.
وقالت إن هذا االجتاه من املرجح أن 
يستمر هذا العام، ما يعني أن الشركات 
التي حتتاج إلى االقتراض لن تضطر 
فقط للتعامل مع معدالت فائدة أعلى، 

ولكن أيضا مخاطر سوء التوقيت.

قــام ممثلــون مــن وزارة 
التربيــة بحضــور مديــرة 
الشــؤون التعليميــة ملنطقة 
حولي التعليمية دالل الناهض، 
ومراقبة التعليم االبتدائي في 
املنطقة زمزم الشمري، بزيارة 
إلى مدرســة محمد الشايجي 
االبتدائيــة بنني فــي منطقة 
حولي التعليمية لالطالع على 
ســير املرحلة التجريبية من 
برنامج «Bankee» الذي أطلقه 
بنك الكويت الوطني للمدارس 

ألول مرة في الكويت.
وكان الوطنــي قــد أطلــق 
هذا البرنامج األول من نوعه 
مــع «كرييتــف كونفيدنس» 
بالتعاون مــع وزارة التربية، 
الرقابــة ومكافحــة  وهيئــة 
الفســاد «نزاهــة»، ويهــدف 
البرنامج إلى تعريف الطالبات 
والطالب باملفاهيم واملمارسات 
االقتصادية األساسية كالكسب 
والصرف والتوفير وااللتزامات 
املاليــة مــن خــالل تطبيــق 
افتراضي في الفصل املدرسي 
يحاكــي النظــام االقتصــادي 
الواقعي بأساليب عملية وبيئة 

تفاعلية.
وتستمر املرحلة التجريبية 
لهــذا البرنامــج طــوال العام 
الدراسي ٢٠٢٢ /٢٠٢٣ مبشاركة 
٩ مدارس من مختلف احملافظات 
للذكور واإلناث بينها ٦ مدارس 
حكومية و٣ مدارس خاصة. 

وتهدف املرحلة التجريبية 
للبرنامج إلى تقييم إعدادات 
تطبيــق «Bankee» من خالل 
إشراك املعلمات والطلبة في 
ورش عمــل متهيدية لفحص 
التطبيق  وتعزيز خصائص 
وتعديلها لتنسجم مع املنهج 
التعليمي القائم. وقد سجل في 
التطبيــق حتى تاريخه نحو 
٢٤٣٣ طالبة وطالبا وحوالي 

٥٠٧ مدرسات. 
ومت تصميم «Bankee»على 
شــكل بنك افتراضــي يخول 
الطــالب واملدرســات امتالك 
حســاب مالــي افتراضي يتم 
التداول فيه باستخدام عملة 

«Bankos» االفتراضية.
ويعتبر «Bankee» نظاما 
مساندا للمنهج التعليمي القائم 
حاليا في املدارس، بحيث مينح 
كل طالــب وظيفة أساســية 
(وظيفتــه كطالب) ووظائف 
إضافية كما يكون لدى الطالب 

أعلنت شــركة االتصاالت 
الكويتيــة stc، عن شــراكتها 
االستراتيجية مع تطبيق كوفي 
الرائد خليجيا لتسوق القهوة 
عبر اإلنترنت متاشيا مع أهداف 
مبادرتها «وياك» في موسمه 
الثاني، وتهدف الشــراكة الى 
تعزيز اخلدمات الرقمية املقدمة 
الشــركتني وتنظيم  لعمــالء 
التي  املبــادرات والفعاليــات 

تثري حياة املجتمع احمللي.
وأقيم حفل إطالق الشراكة 
االستراتيجية في تشيرمانز 
كلــوب ببرج كيبكو بحضور 
عدد من املسؤولني التنفيذيني 
من الشركتني، ويشمل االتفاق 
تعاون اجلهتني لتنظيم سلسلة 
من األنشــطة التفاعلية التي 
تعزز اخلدمــات الرقمية عبر 
االنترنــت، فضــال عــن إقامة 
أكبر مهرجان قهوة من نوعه 
في الكويت، وإطالق عروض 
ترويجيــة خاصــة من خالل 
منصة كوفي الرقمية تشــمل 

مقاهي مختارة في الكويت.
التعــاون بــني  وينــدرج 
stc وتطبيــق كوفــي ضمــن 
إطــار برنامــج املســؤولية 
الشــامل لشــركة  املجتمعية 
الشــركة  stc واســتراتيجية 
لالستدامة املؤسسية وانطالقا 
من حرصها على دعم الشركات 
الصغيرة واملتوسطة احمللية 
والشركات الناشئة. كما تأتي 
الشراكة اســتكماال للمبادرة 
املجتمعية الرائدة «وياك» - 
املوســم الثاني والتي شهدت 

اختتم بنك اخلليج رعايته 
البالتينية ملعرض مشــاريع 
التخرج لطالب كلية الهندسة 
في اجلامعة األسترالية، وذلك 
في إطار دعمه املســتمر لفئة 
الشباب، ومساعيه املتواصلة 
لتمكينهم وتشــجيعهم على 
االبتــكار وترســيخ مفاهيــم 

االستدامة في املجتمع.
وقام فريق االبتكار في بنك 
اخلليــج بقيادة رئيس وحدة 
التحول الرقمي واالبتكار مي 
العويش بتقييم ٣٠ مشروعا، 
تقــدم بهــا نحــو ١٣٧ طالبــا 
وطالبــة من خريجي أقســام 
كلية الهندســة فــي اجلامعة 

األسترالية.
وفي نهاية عملية التقييم، 
أعلن فريــق االبتــكار فوز ٤

مشاريع تخرج باعتبارها األكثر 
ابتكارا واستدامة، وهي: مشروع 
معاجلة التربة امللوثة «الهندسة 
املدنيــة»،  حتويــل النفايات 
إلى طاقــة حيوية «هندســة 
البترول»،  استخدام األلياف 
الطبيعية في حتســني األداء 

شارك بنك برقان مؤخرا 
فــي معــرض «وظيفتــي»، 
احلدث األبرز واألضخم من 
نوعه في الكويت، والذي مت 
تنظيمه فــي األرينا. وتأتي 
هذه اخلطوة كمبادرة مهمة 
يفتتح بها بنك برقان العام 
اجلديد، تأكيــدا على دوره 
القيــادي فــي مجــال دعــم 
وتطويــر املوارد البشــرية 
الكويتية، واالرتقاء مبستقبل 
الكفاءات الوطنية الواعدة.

وشهد معرض «وظيفتي» 
مشاركة الفتة وغير مسبوقة، 
بصفته أكبر جتمع وظيفي في 
البالد، من أبرز وأهم الشركات 
والعالمــات  واملؤسســات 
التجارية في الكويت، والتي 
قدمت للمشــاركني الباحثني 
عــن فــرص عمــل حقيقية 
جتربة فريدة للتعرف على 
ســوق العمــل فــي الكويت 
الســانحة فيــه.  والفــرص 
كمــا مت تنظيــم ورش عمل 
استمرت طوال مدة املعرض، 
وشاركت فيها مجموعة كبيرة 
من املتخصصني بالتوظيف 

وأفــادت: عندمــا قمنا بطرح 
هــذا البرنامــج كنــا مؤمنني 
بأنه سيحدث نقلة نوعية في 
املجتمع الطالبي واألكادميي 
في الكويت. وها نحن ما زلنا 
في املرحلة التجريبية وبدأنا 
نلتمس ما يؤكد لنا صوابية 
االســتثمار  فــي  خياراتنــا 
املجتمعي واألكادميي الصحيح 

من خالل هذا البرنامج.
كما اعتبرت املطر أن بوادر 
املرحلــة التجريبيــة ظهرت 
واضحة في سلوكيات الطالب 
والبيئــة التعليمية على حد 
سواء وهو ما أكده لنا أولياء 

األمور في لقاءاتنا معهم.
وأضافت املطر: إن التعليم 
هــو ركيــزة أساســية تقود 
برامجنا االجتماعية لتحقيق 
التنمية املســتدامة،  أهــداف 
وعليــه كان البــد من توجيه 
صحيح يؤتي ثماره من حيث 
الناجح  التأثير واالســتثمار 
ومــن هنا وقع اختيارنا على 

.Bankee برنامج
وأشــادت املطــر بجهــود 
وتعــاون مــع كل مــن وزارة 
التربيــة ونزاهــة لتســهيل 
تنفيذ البرنامج الذي تشرف 
علــى نتائجه وضبــط أدائه 
كريتيــف كونفيدنــس مــن 
خالل رصــد نتائج البرنامج 
بحســب أداء تطبيــق بنكــي 

مــع تطبيــق كوفــي، منصة 
التسوق االولى عبر اإلنترنت 
لكل ما يتعلق بالقهوة والذي 
بــدأ فــي الكويــت، وأصبــح 
اليــوم العبــا إقليميــا يقود 
التحول الرقمــي من الكويت 
عبــر دول مجلــس التعــاون 
اخلليجي بنجاح وخاصة في 
الســعودية.  العربية  اململكة 
وبصفتنا شركة رائدة في مجال 
االتصاالت واحللول الرقمية، 
فإننا ندعــم بقوة الدور املهم 
الــذي تلعبــه التكنولوجيــا 
ليس فقط في حياتنا اليومية، 
ولكن فــي مختلف القطاعات 

والصناعات.
وأضافت: كجزء من التزامنا 
وشــعبها،  الكويــت  جتــاه 
استكشــاف   stc ســتواصل 
طــرق مبتكــرة للمســاهمة 
بفعاليــة في تنميــة املجتمع 
واالقتصاد. حيــث نعتقد أن 
الشــركات الرائدة في القطاع 
اخلاص تتحمل مسؤولية دعم 
الشركات الصغيرة واملتوسطة 
مبختلــف الطرق املمكنة، مبا 

النمو والتطور.
من جانبهــا، قالت رئيس 
وحدة التحول الرقمي واالبتكار 
مــي العويش: ســعدنا كثيرا 
باملستوى املتميز للخريجني 
من مختلف األقســام، والذي 
ظهر جليا على نوعية مشاريع 

التخرج التي تقدموا بها.
وأشــارت إلــى أن فريــق 
االبتــكار فــي بنــك اخلليــج 
فعاليــات  خــالل  حــرص 
املعرض علــى إجراء مقابالت 
مع اخلريجني ملساعدتهم على 

مبشــاركة البنــك فــي هذا 
احلــدث الضخــم قائال: من 
جديد، ومن خالل مشاركتنا 
فــي هــذا املعــرض، جنــدد 
التزامنا مبسيرتنا في دعم 
وتطوير الكوادر والكفاءات 
الوطنية الشابة. وهذا ليس 
باألمر اجلديد، إذ ما دام كان 
بنك برقان سباقا ورائدا في 
هذا املجال، وحريصا بشكل 
كبير وأساســي على توفير 
كل الفرص العملية املناسبة 
الطموح،  الكويتي  للشباب 
ويأتــي ذلك إميانــا بأهمية 
املخرجات التعليمية احمللية، 
الســتراتيجية  وتطبيقــا 
البنك الرامية إلى االستثمار 
املــال  املســتدام فــي رأس 

البشري.
أول  مديــر  أكــد  كمــا 
للتوظيــف في بنــك برقان 
عبدالوهــاب عبدالرحيــم، 
أن البنــك ال يدخــر جهــدا 
في مجــال تعزيــز الكوادر 
الوطنيــة، وذلــك من خالل 
املبادرة واملشــاركة في كل 
املعــارض والفعاليات التي 

وحسابات املشتركني فيه من 
طالب ومعلمات، وتنظيم ورش 
عمل كلما طرأ حتديث جديد 

على مسار البرنامج.
بدورهــا، قالــت ســمية 
اجلاســم، مؤســس كرييتف 
كونفيدنس أن برنامج «بنكي» 
يهدف إلى زيادة الوعي املالي 
لدى طالب وطالبات املدارس 
من خالل تعريفهــم بالثقافة 
املالية بأسلوب عملي وتفاعلي 
وفي ظل بيئة تعليمية آمنة.
وأعربــت اجلاســم عــن 
اعتزازها كــون البرنامج هو 
األول من نوعــه في الكويت 
الداعم واملساند ملناهج التعليم 
األساســية، فهــو يركز على 
جعل البيئة املدرســية بيئة 
أكثر تفاعلية من خالل تبني 
أنشطة مدرسية تفاعلية مثل 
هذا البرنامج لتوعية الطالب 
بشــأن الثقافــة املالية، وذلك 
لضمان حتســن مســتويات 
الثقافة املالية بني أبناء املجتمع 
بشكل مستدام في املستقبل. 
كما نوهت اجلاسم بتفاعل 
املدرســات والطلبة وذويهم 
منذ اليــوم األول لتقدمي هذا 
البرنامج، فقد كانوا متحمسني 
وإيجابيني ليكونوا جزءا من 
ثقافــة التغييــر وهــو األمر 
الذي ساهم الحقا في بث هذه 
اإليجابية ودفعنا للمضي قدما 
في تعزيز خيارات البرنامج 

وترسيخها.
وأوضحــت اجلاســم أن 
التجريبيــة لهــذا  املرحلــة 
البرنامــج تهدف إلــى تقييم 
البرنامــج مــن أجــل العمــل 
أدائه وتأثيره  على حتســني 
وإظهار مواطن قوته، وتطوير 
محاوره لينسجم ويدعم املنهج 

التعليمي القائم. 
ورأت اجلاســم أن هــذا 
البرنامــج سيســهم إلى حد 
كبيــر فــي حتســني البيئــة 
التعليميــة للطلبة من خالل 
صقل شخصياتهم، فقد بدأنا 
بالتماس ذلك في شــخصية 
الطالب وبحســب املدرسات 
فقــد أصبحــت شــخصيتهم 
أكثــر نضجــا ومســؤولية، 
وذلــك نتيجــة تأثير تطبيق 
البرنامج في تعزيز ثقافتهم 
وتوسيع مجال إدراكهم جتاه 
مســؤوليتهم املجتمعية عن 

طريق تثقيفهم ماليا.

يساعدها على جتاوز األوقات 
الصعبة مع تزويدها باملوارد 
الالزمة لتحقيق أهدافها طويلة 

وقصيرة املدى.
وتعليقــا على الشــراكة، 
قال اإلبراهيم: إنه ملن دواعي 
فخرنا أن نقيم هذه الشــراكة 
االستراتيجية مع stc، الشركة 
اإلقليميــة الرائــدة في مجال 
الرقمية  االتصاالت واحللول 
التــي ســاهمت بشــكل كبير 
في متكني مجتمع الشــركات 
الصغيــرة واملتوســطة فــي 
الكويت. لقد سعينا دائما إلى 
العمل مع املنظمات التي تؤمن 
برؤيتنا لتعزيز حياة األفراد 
من خالل تطبيق التكنولوجيا 
احلديثــة. وبصفتنــا تطبيقا 
يدعم أسلوب احلياة العصري، 
سعينا دائما إلى تدليل محبي 
القهوة وتسهيل حصولهم على 
القهوة اليومية، ونتطلع قدما 
من خالل الشراكة مع stc أيضا 
أن نزيــد الكثير مــن البهجة 
واملكافــآت إلى هــذه التجربة 

اليومية.

التفكير االبتكاري، واستخدام 
أفكارهم ومشاريعهم في التأثير 
اإليجابي على االســتدامة في 
الكويت، مجتمعيا واقتصاديا 

وبيئيا.
وأوضحت أنه انطالقا من 
أهداف بنك اخلليج الرامية إلى 
تقدمي منوذج متميز في دعم 
االبتكار واالستدامة، جعلهما 
معيارا رئيســيا فــي اختيار 
املشاريع الفائزة في املعرض، 
مؤكــدة أن تشــجيع االبتكار 
يخلق مستقبال أفضل للكويت.

تسهم في تطويرها. وأن بنك 
برقان يواصل مشاركته في 
كل األنشطة واملبادرات التي 
ترتقي بشبابنا وتعمل على 
خلق بيئة توظيف صحية. 
وقــد كان هــذا املعرض 
فرصة رائعة للشباب وهم 
على مشــارف االنطالق في 
حياتهم العملية الستكشاف 
ســوق العمل، وقد سمحت 
التفاعليــة  هــذه املنصــة 
للشركات بالتواصل بشكل 
إيجابي مع املواهب الشابة 
الكــوادر  وإيجــاد أفضــل 

لالنضمام إليها.
جتدر اإلشارة إلى أن بنك 
برقان يواصل دعم الكوادر 
الوطنية الشبابية بفعاليات 
ومبادرات تعكس دوره الرائد 
في تطوير الكفاءات الوطنية 
الفاعلة.  القيادات  وصناعة 
كما يحرص البنك دائما على 
خلق فرص عمــل متميزة، 
مبا يسهم في استدامة تطور 
القطــاع املصرفــي بشــكل 
خاص، والقطاعات األخرى 

املتنوعة بوجه عام.

بوادر نتائج إيجابية على سلوكيات أكثر من ٢٤٠٠ طالب في املرحلة التجريبية

في إطار مبادرة «وياك» مبوسمها الثاني

«Bankee» تكرمي الطلبة املشاركني في برنامج

دانة اجلاسم متحدثة

منال املطر

اجلاسم واإلبراهيم والنويبت خالل احللقة النقاشية

فريق االبتكار في بنك اخلليج

فريق برقان في جناح البنك

فريقا عمل stc و«كوفي»

سلمى احلجاج

سمية اجلاسم

حسابا على التطبيق يتيح له 
االطالع على التزاماته املالية 
مثل الكسب والصرف والتوفير 
بناء علــى متطلبات وظيفته 
األساسية كطالب والوظائف 
اإلضافية التي يختارها لتعزيز 

ادخاره. 
فعلى ســبيل املثال، يقع 
ضمن املدفوعات االفتراضية 
مــن الطالــب إيجــار املقعــد 
املكافــآت  أمــا  الدراســي، 
واملخالفات فهي تتم وفق قائمة 
مت تقييمها من قبل املدرسات 
والقيميني األكادمييني ليصبح 
بالتالي لكل طالب رصيد بنكي 
افتراضي يتولى إدارته بالكامل 
من حيث مصروفاته ونفقاته 
وادخار مكافآته وتعلم كيفية 
االستثمار بها أو صرفها عن 
طريــق «الــدكان» وهو دكان 
قائم يحتوي على هدايا عينية 
يستطيع الطالب شراؤها أو 
مزايا وهو ما يسهم في صقل 
شــخصيته وتعريفه بالقيم 

والنزاهة.
وفي تعليقها على املرحلة 
التجريبيــة للبرنامج، قالت 
رئيــس مجموعــة االتصــال 
املؤسســي في بنــك الكويت 
الوطنــي منال املطــر إن بنك 
الكويت الوطني في سعي دائم 
خللق الفــارق عندما يتعلق 
األمر باملبادرات االجتماعية. 

جناحا بارزا في موسمها األول. 
وقــد انطلقت مبادرة «وياك» 
بهدف دعم الشركات الصغيرة 
واملتوسطة احمللية والشركات 
التحــول  الناشــئة لتمكــني 
stc الرقمي، وانطالقا من التزام

بدعم االقتصاد احمللي من خالل 
الوقوف الى جانب الشركات 
الصغيــرة واملتوســطة على 
مختلف املستويات والقطاعات.
وعلــى هامــش احلفــل، 
أقيمت حلقة نقاشــية أدارها 
أحمد النويبت، مدير العالقات 
العامة والتواصل االجتماعي 
في stc، حيث شارك كل من علي 
االبراهيــم الرئيس التنفيذي 
لتطبيق كوفي ودانة اجلاسم 
مدير عام اتصاالت الشركات في 
stc رؤيتهم حول دور القطاع 
اخلــاص فــي دعــم املبادرين 
وأصحاب املشاريع الصغيرة 
واملتوســطة احلجــم وكيفية 
االستفادة من التطور املتسارع 

في العالم الرقمي.
وتعليقا على هذه الشراكة، 
قالت اجلاسم: سعداء بالشراكة 

اإلنشائي للخرسانة «الهندسة 
امليكانيكية»، وإدارة النفايات 
الذكية «الهندسة الكهربائية».

وبهذه املناسبة، قالت مدير 
عام املوارد البشــرية في بنك 
اخلليج سلمى احلجاج: تأتي 
رعايتنا للمعرض انطالقا من 
املساعي احلثيثة التي يبذلها 
بنك اخلليج لتمكني الشــباب 
وحتفيزهــم علــى االبتــكار 
باعتبارهــم الثروة احلقيقية 
التي يعتمــد عليها االقتصاد 
الوطني والقطاع اخلاص في 

وعالقــات العمــل وبيئــات 
االتصال العملي.

وفي خطوة مميزة تعكس 
التزام بنك برقان مبسؤولياته 
جتاه االستدامة وأساسيات 
البيئة واملجتمع واحلوكمة 
(ESG)، قــام البنــك بإجناز 
عمليات وطلبات التوظيف في 
جناحه بشكل رقمي بالكامل 
ومن دون أي أوراق. كما مت 
توزيع هدايا خاصة على زوار 
جناح البنك، تضمنت شتالت 
ترمز إلى النمو وتفاني البنك 
في حتقيق االستدامة، وتدعو 
إلى الوعي البيئي. وإضافة 
إلى ذلك، مت تسليط الضوء 
على ســدرة برقان، املبادرة 
التــي متثــل فلســفة البنك 
الشاملة والهادفة إلى االحتفاء 
باملواهب الكويتية، ورعايتها 
ودعمها، مبا في ذلك العمالء 
واملوظفون والرواد في شتى 
املجاالت وكل أفراد املجتمع. 
وفي هذه املناسبة، أشادت 
هالة الشربيني، رئيس مدراء 
املوارد البشــرية والتطوير 
للمجموعــة في بنك برقان، 


