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مجموعة املال وجمعية «إجناز» جتددان 
شراكتهما اإلستراتيجية للعام الرابع على التوالي

جددت مجموعة املال، مجموعة األعمال 
الرائدة واملتنوعة االختصاصات والتي تعمل 
في القطاع اخلاص وتتخذ من الكويت مقرا 
لها، مذكرة تفاهم للسنة الرابعة على التوالي 
مــع جمعية إجناز الكويــت، وهي منظمة 
غيــر حكومية وغير ربحيــة، تعمل على 
دعم املسيرة التعليمية واملهنية للشباب 
الكويتي الطموح نحو مستقبل مشرق. وقد 
مت توقيع مذكرة التفاهم خالل حفل خاص 
أقيم مؤخرا في املقر الرئيسي ملجموعة املال، 
بحضور كل من: الرئيســة االستراتيجية 
ملجموعة «املال» دانة أنور املال، والرئيسة 
التنفيذية جلمعية «إجناز الكويت» ليلى 

هالل املطيري.
تطبيقا لسياسة مسؤوليتها االجتماعية، 
جددت مجموعة املال شراكتها االستراتيجية 
مــع جمعية إجناز الكويت لدعم مســاعي 
األخيــرة في عام ٢٠٢٣ الهادفة إلى تعزيز 
دور الشــباب الكويتي في بناء مســتقبل 
مشرق لهم. وقد جاءت مساهمات املجموعة 
على نحو مساعدات متنوعة تشمل منتجات 
لدعم االحتياجات اللوجســتية للجمعية 
وكذلك دعم اخلدمات اإلدارية لدى إجناز عن 
طريق توفير مجموعة حلول ومستلزمات 
مكتبية وإدارية، باإلضافة إلى عدد آخر من 
اخلدمات واملنتجات التي من شأنها تعزيز 

دور جمعية إجناز في تنفيذ مهامها.
وفي تعليق لها على هذا احلدث، قالت 
الرئيســة االســتراتيجية ملجموعــة املال 
وعضوة مجلس إدارة جمعية إجناز الكويت، 
دانة أنور املال: «يســعدنا أن نعلن جتديد 
شراكتنا االستراتيجية مع جمعية إجناز 

لدعم الكوادر الشابة الكويتية.
وأضافت: تعد مســاهماتنا املتواصلة 
من مختلف شــركات قطاعات أعمالنا في 
املجموعة، انعكاسا اللتزامنا بدعم وتعزيز 
دور مؤسسات النفع العام نحو تطوير قدرات 

الشــباب ومســاعدتهم على بناء مستقبل 
أفضل خالل مسيرتهم التعليمية والعملية. 
كما نتطلع إلى توسيع شبكة شراكاتنا مع 
املؤسسات واملنظمات التعليمية الرائدة في 
الكويت التي تدعم مواهب وطموح الشباب 

والشابات الكويتيني».
من جانبها، قالت الرئيســة التنفيذية 
جلمعية إجناز الكويت ليلى هالل املطيري: 
«نحن فخورون بشــراكتنا االستراتيجية 
الناجحــة مع مجموعة املــال للعام الرابع 
على التوالي»، مضيفة: على مدار السنوات 
املاضية، حصلنا على دعم قيم من مجموعة 
املال من خالل مســاهماتها الفعالة بشــكل 
كبيــر في جناح مســاعينا لدعم الكفاءات 
الوطنية الشابة وتطوير برامج التدريب 

املهني ملستقبل الشباب الكويتي.
وزادت: «كلنــا أمــل أن يحقق تعاوننا 
املتجــدد في عــام ٢٠٢٣ املزيد مــن التقدم 
والنجاح ملساعينا في بناء جيل جديد من 

شــباب الغد قادر على مواجهة التحديات 
وبناء مستقبل واعد لهم ولبلدهم الكويت».

ويعد دعــم الكوادر الوطنية الشــابة 
جــزءا ال يتجزأ من سياســة املســؤولية 
االجتماعية ملجموعة املال، ومن هنا تلتزم 
املجموعة بدورها في املسؤولية املجتمعية 
لتنمية وتطوير فئــات املجتمع مبختلف 
الوســائل الهادفــة لبناء مســتقبل أفضل 
للكويــت من خــالل التعــاون الفعال مع 
مختلف منظمات النفع العام واملؤسسات 
التعليمية والتدريبية الرائدة في الكويت 
مثــل البرنامج التدريبــي جلمعية إجناز 
الكويتية، باإلضافة إلى تقدمي املنح الدراسية 
لطالب كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا. 
كمــا أن هذه املبــادرات تعكس حرص 
مجموعة املال على االســتثمار في تطوير 
ومتكني مهارات الشباب والشابات الكويتيني 
ملســاعدتهم في بناء مستقبلهم وتهيئتهم 

ملواجهة حتديات املستقبل.

اجلامعة تستقبل ٤٢ ألف طالب في الفصل الثاني اليوم
تســتقبل جامعــة الكويت 
اليوم ما يقارب ٤٢ ألف طالب 
وطالبة من الطلبة املستجدين 
واملستمرين مع بداية انطالق 
الفصل الدراسي الثاني من العام 

اجلامعي ٢٠٢٢/٢٠٢٣.
الطلبــة  وقــد بلــغ عــدد 
الدراسي  املســتجدين للفصل 
الثانــي ما يقــارب٢٧٠٠ طالب 
وطالــب فــي مختلــف كليات 

جامعة الكويت.
وقــد هيأت جامعة الكويت 

اإلداريــة واألكادميية  طاقاتها 
والفنية الســتقبال الطلبة مع 
بداية انطالق الفصل الدراسي 
الثاني، ووفرت البيئة الدراسية 
املناســبة لهم من خالل توفير 
اخلدمــات وجتهيــز القاعــات 

الدراسية الستقبالهم.
وبهــذه املناســبة، تقــدم 
القائــم بأعمــال عميــد القبول 
والتســجيل بجامعــة الكويت 
بالتهنئة  الهاجــري  د.عبداهللا 
للطلبة املستجدين واملستمرين 

ولألسرة اجلامعية ببداية الفصل 
الدراسي الثاني للعام اجلامعي 
٢٠٢٣/٢٠٢٢، مبينا أنه مت قبول 
ما يقارب ٢٧٠٠ طالب وطالبة 
فــي مختلــف كليــات جامعة 
الكويت. وبني د.الهاجري أهمية 
دور عمادة القبول والتسجيل 
خلدمة الطلبة، مشــيرا إلى أن 
جزءا مهما من عمل العمادة هو 
تقدمي املعلومات وشرح اللوائح 
والنظم التي تصب في مصلحة 

الطالب. د.عبداهللا الهاجري

«بيتك» مينح الطلبة فرصة ممارسة
 تخصصاتهم ميدانيًا في البنك

أكثر من ٥٠٠ ألف طالب وطالبة 
يدشنون الفصل الدراسي الثاني اليوم

جمال النصراهللا: اإلقبال على املشاركة في جائزة
«تكنولوجيا التعليم» دليل على جناحها وحتقيق أهدافها

«األنباء» تنشر أسماء ٦ رؤساء نيابة متت ترقيتهم
صــدر مرســوم رقم ١٢ لســنة ٢٠٢٣ بترقيات قضائية 

جاء فيه :
مادة اولى: يرقى كل من التالية اســماؤهم في الدرجة 
املبينة قرين اسم كل  منهم و ذلك اعتبارا من ٢٧ -١٢ -٢٠٢٢

- محمد احمد محمد التاجي - رئيس نيابة أ
- محمد احمد علي نوار - رئيس نيابة ب

- محمد عصام عبد الباري محمد دياب - رئيس نيابة ب 
- احمد شوقي محمد سالم - رئيس نيابة ب 

- ايهاب حسني عبد املعتمد حمدان - رئيس نيابة ب 
- عمرو محمد محمد احمد خليل - رئيس نيابة ب 

مادة ثانية  على وزير العدل تنفيذ املرسوم وينشر باجلريدة 
الرسمية.

ضمن جهوده املستمرة في 
دعم شــريحة الشــباب ودعم 
القدرات الوطنية، شارك بيت 
التمويل الكويتي «بيتك» في 
مؤمتر تدشني برنامج «عيش 
التخصص» الذي تنظمه جامعة 
اخلليج للعلوم والتكنولوجيا 
(GUST) وبرعاية استراتيجية 
مــن «بيتــك»، حيــث مينــح 
ثمينــة  فرصــة  البرنامــج 
للطلبــة والطالبات ملمارســة 
تخصصاتهــم بشــكل عملــي 
ومهنــي مع مؤسســات رائدة 

مبجاالت مختلفة.
وفــي كلمــة ألقاهــا خالل 
املؤمتر، قال نائب املدير العام 
لعمليــات املــوارد البشــرية 
واملكافآت فــي «بيتك»، طالل 
املطيــري إن برنامــج «عيش 
التخصص» خطوة في االجتاه 
الصحيــح نحو صقل مهارات 
الطلبــة والطالبــات وتطوير 
قدراتهــم بخبــرات ميدانيــة 
ومتكينهم من االحتكاك املباشر 
مع ظروف بيئة العمل ومعرفة 
متطلباته، مؤكدا حرص «بيتك» 
على رعاية مثل هذه البرامج 
واملبادرات مبا يعزز دوره في 

عبدالعزيز الفضلي

الدراســة  تعــود عجلــة 
مــن جديد بعــد انتهاء عطلة 
نصــف العام، حيــث يتوجه 
صباح اليــوم االحد ٥٠٣٠٣٩

طالبا وطالبة مبختلف املراحل 
التعليمية الى مقاعد الدراسة 
الدراســي  الفصــل  مدشــنني 
الثاني، منهــم ٤٠٩٧٨ متعلما 
في رياض األطفال، و١٨٤٥٠٨

تالميذ في املرحلة االبتدائية، 
و١٥٧٤٠٥ طالب فــي املرحلة 
املتوســطة، و١١٦٩٥٦ طالبــا 
وطالبة في املرحلة الثانوية، 
هذا باإلضافة إلى ٣١٩٢ دارسا 

باملعاهد الدينية.
وأكــدت مصــادر تربوية 
مطلعة لـــ «األنباء» جهوزية 

أكد رئيس جمعية العالقات 
العامــة جمــال النصــراهللا 
أن زيــادة أعــداد املشــاركات 
ســواء على مستوى املدارس 
أو األفــراد في جائزة الكويت 
لتكنولوجيا التعليم دليل على 
جناحها وحتقيق أهدافها إليجاد 
خطــوات منظمــة ومتكاملــة 
التعليمية  لتحقيق األهــداف 
وجعلهــا أكثر كفاءة وتوفيرا 

للوقت واملجهود.
وقال النصراهللا في بيان 
صحافي عقب اجتماع موسع 
ألعضاء جلنــة التحكيم مع 
أعضاء اللجنة العليا املنظمة 
ملؤمتر ومعرض تكنولوجيا 
التعليم في نسخته الثالثة 
وجائزة الكويت لتكنولوجيا 
التعليم في نسختها الثانية 
والتي تقام حتت رعاية وزير 
التربية ووزير التعليم العالي 
خالل مارس املقبل، إن تطور 
العملية التعليمية يرتكز على 
زيادة التفاعــل بني الطالب 
واملعلم عن طريق استخدام 
الوسائل التكنولوجية التي 
التعلم  تســاعد في حتقيق 
وهــو مــا تســعى اجلائزة 
لتحقيقه من خالل املنافسة 

الشريفة.
وأوضــح أن التعليم يعد 
من أهم املنظومات التي تقوم 
عليهــا أي دولــة فــي العالم 
الرئيســية  وأحــد األســباب 
للتقدم والنمــو وأن االهتمام 
باملنظومة التعليمية وجعلها 

مجال تنفيذ املشاريع واحللول 
التكنولوجية، ومعرفة مراحل 
اختبارهــا وطرحهــا وطرق 
التعامل مــع التحديات خالل 
تنفيذ املشاريع باإلضافة إلى 
الكثير من املهــارات العملية 
التــي تثــري بشــكل كبيــر 

تخصصاتهم.
وأشــار املطيري فــي هذا 
الصدد إلى أن «بيتك» يحرص 
على مواصلة الشراكة وتطوير 
قنــوات التواصــل بينه وبني 
جامعة اخلليــج، حيث جرى 
توقيــع أول مذكــرة تفاهــم 

الدعــم الالمحــدود للمعلمني 
واإلداريني من أجل خلق بيئة 
دراســية جاذبــة للمتعلمني، 
وتوفير جميع السبل املتاحة 
التــي تضمــن لهــم الراحــة 

احلكومية واخلاصة ومدارس 
اللغــات وثنائيــة اللغــة إلى 
التقدمي في اجلائزة، مشيرا إلى 
أن مدارس الكويت تشهد تطورا 
تكنولوجيا كبيرا، خاصة بعد 
أزمــة كورونــا والتي تطلبت 
تطبيــق التعليــم عــن بعــد، 
وممارسة التعليم اإللكتروني 

في املؤسسات التعليمية.
وأفاد بأن أزمة «كورونا» 
وضعت حجر األساس لكيفية 
التعامل فــي األزمات وأهمية 
التطوير التكنولوجي في جميع 
املجاالت وذلــك لضمان حياة 
صحية ســليمة، الفتا إلى أن 
جائزة الكويــت لتكنولوجيا 
التعليم تهدف إلى تعزيز روح 
التكنولوجي  اإلبداع والتميز 
في مجال التعليم وغرس ثقافة 
التعليم اإللكتروني، وحتفيز 
التعليميــة على  املؤسســات 

عــام ٢٠١٤، ويســعى البنــك 
كذلك إلى تعزيز شراكاته مع 
مختلف اجلامعات واملؤسسات 
التعليمية احلكومية واخلاصة 
في مبادرات وأنشطة مختلفة 
مبا يشكل قيمة مضافة للطلبة 
والشباب ويعزز ريادة «بيتك» 

في املسؤولية االجتماعية.
وفي ختــام كلمته، أعرب 
املطيري عن أمله في أن يحقق 
التخصص»  برنامج «عيــش 
أهدافــه املرجــوة وأن يعــود 
بالفائدة على الطلبة والطالبات 

ويصقل مهاراتهم املهنية.

واألجواء املناسبة خالل الدوام 
املدرسي. وأوضحت املصادر 
ان ادارة املخازن والتوريدات 
بقيادة مديرها متروك املطيري 
كثفت جهودها خالل اليومني 
املاضيني وقامت بتوزيع الكتب 
على جميع املدارس، مشــيرة 
إلى انها جاهزة للتوزيع صباح 
اليوم علــى الطلبة مبختلف 

املراحل التعليمية.
الطلبة  ودعــت املصــادر 
في كافــة املراحل الدراســية 
الــى بــذل اجلهد واســتغالل 
االمكانــات املتاحــة لتحقيق 
اهدافهم وطموحاتهم الساعني 
اليهــا وتعويض ما فاتهم في 
الفصل الدراسي االول، متمنية 
النجاح جلميع ابنائنا الطلبة 
والتوفيق لهيئاتنا التعليمية.

تصميم وتطبيــق محتويات 
إلكترونيــة متميــزة، وخلق 
بيئة تنافسية بني املؤسسات 
التعليميــة لتطويــر التعليم 
تكنولوجيا وإثراء عملية إنتاج 
احملتوى اإللكتروني والكتب 
التفاعليــة، وتعزيــز معايير 
اجلــودة واإلبــداع والتميــز 

التكنولوجي.
بــدوره، أكــد عضو جلنة 
التحكيم د.حسن بوعباس أن 
هناك عددا كبيرا من املشاركات 
في اجلائزة حتى اآلن ومنها ما 
هو متميز وفيه إبداع وأفكار 
مبتكــرة، مضيفــا أن التقييم 
لن يكون سهال فكلما تقاربت 
املستويات كلما كانت مسؤولية 
التحكيــم أكبر ولذلــك قامت 
جلنــة التحكيــم بوضع عدد 
من املعايير ســيكون التقييم 

على أساسها.

شارك في برنامج «عيش التخصص» بتنظيم من جامعة اخلليج

إدارة املخازن وزعت الكتب على جميع املدارس

انطالق مؤمتر ومعرض وجائزة تكنولوجيا التعليم مارس املقبل برعاية وزير التربية

طالل املطيري يتسلم التكرمي من رئيس مجلس أمناء جامعة اخلليج نواف ارحمه طالل املطيري

عودة طلبة املدارس الى مقاعد الدراسة

جمال النصراهللا ود.حسني فوالذ ود.حسن بوعباس ومحمد الياسني خالل االجتماع

املســاهمة في تطويــر مجال 
التعليم بشكل فعلي وواقعي.
وأضاف أن هــذه املبادرة 
كانت محل ترحيب من اإلدارات 
ذات الصلة في «بيتك» متمثلة 
في إدارة املوارد البشرية وإدارة 
تكنولوجيا املعلومات والتحول 
الرقمي، لتدريــب كوكبة من 
الطلبــة والطالبــات بشــكل 
ميداني حتت إشراف نخبة من 
فريق العمل في البنك، حيث 
أعــدت إدارات «بيتك» منهجا 
عمليا متكامال يعزز املكتسبات 
العلميــة ويصقلها عمليا في 

الــوزارة بكافــة قطاعاتهــا 
التعليمية للفصل  ومناطقها 
الدراسي الثاني، مشددة على 
الوزارة على تسخير  حرص 
كل اإلمكانيات الالزمة وتوفير 

من األولويات يساعد في بناء 
حاضر ومستقبل مشرق يدفع 
بها نحو التقــدم والرقي، من 
خالل إدخال أحدث الوســائل 
التكنولوجيــة فــي العمليــة 
التعليميــة، خاصــة بعــد أن 
أصبحت التكنولوجيا من أهم 
املقاييس لتقدم الدول واألمم.

مــن جانبــه، قــال عضو 
جلنة التحكيم د.حسني فوالذ 
إن اجلائــزة حتظــى باهتمام 
كبير من األوساط التعليمية، 
موضحــا أن أعــداد املتقدمني 
في تزايــد يوميــا، واجلائزة 
تشــهد تنافســا بني الشركات 
املتخصصة فــي تكنولوجيا 
التعليم واملــدارس والكليات 

والطلبة.
بــاب  أن  فــوالذ  وأعلــن 
التقدمي للجائزة ســيتم غلقه 
منتصف فبراير، داعيا املدارس 


