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ّقدم العديد من الهدايا النقدية للمشاركني

بداية ديسمبر برعاية سمو األمير

«الخليج» يرعى بالتينيًا
مؤتمر «طلبة أميركا»
استهل بنك الخليج رعايته
ال�ب��الت�ي�ن�ي��ة ل�ل�م��ؤت�م��ر ال�ث��ان��ي
وال �ث��الث��ني ل��الت �ح��اد ال��وط�ن��ي
لطلبة الكويت  -فرع الواليات
امل � �ت � �ح� ��دة األم � �ي ��رك� �ي ��ة ل �ل �ع��ام
ال�ث��ال��ث ع�ل��ى ال �ت��وال��ي ،وال��ذي
ع �ق��د م��ن  25إل ��ى  28نوفمبر
ال � �ج� ��اري ف ��ي ف �ن ��دق ه�ي�ل�ت��ون
سان دييغو بايفرونت بوالية
كاليفورنيا األميركية.
ُ
وي � �ع � �ت � �ب� ��ر امل � ��ؤت� � �م � ��ر أك� �ب ��ر
ت �ج �م��ع ل �ط �ل �ب��ة ال� �ك ��وي ��ت ف��ي
ال� �خ ��ارج ،وش �ه��د م �ش��ارك��ة ما
ي ��زي ��د ع �ل ��ى  3500م� ��ن ط�ل�ب��ة
ال � �ك ��وي ��ت ال � ��ذي � ��ن ي ��واص� �ل ��ون
ت � �ع � �ل � �ي � �م � �ه� ��م ف� � � ��ي ال � �ك � �ل � �ي� ��ات
والجامعات األميركية ،بحيث
اس�ت�م��ر ع�ل��ى م ��دار ث��الث��ة أي��ام
وت�ت�خ�ل�ل��ه ف�ع��ال�ي��ات وأن�ش�ط��ة
رس�م�ي��ة وغ�ي��ر رس�م�ي��ة تشمل
م � � �ح� � ��اض� � ��رات وورش ع �م��ل
ومعرضًا للفرص الوظيفية،
وان� �ت� �خ ��اب األع � �ض� ��اء ال �ج��دد
ملجلس إدارة االتحاد.
وات � � � � � ��اح امل � ��ؤت� � �م � ��ر ف ��رص ��ة
االل � � �ت � � �ق � ��اء وال � � �ت� � ��واص� � ��ل ب��ني
طلبة الكويت ،باإلضافة إلى
م�م�ث�ل��ي ال �ج �ه��ات ال�ح�ك��وم�ي��ة
واملؤسسات املشاركة في هذا
الحدث.
وت� � ��واج� � ��د «ال � �خ � �ل � �ي� ��ج» ف��ي
م� �ع ��رض ال � �ف� ��رص ال��وظ �ي �ف �ي��ة
ال � � ��ذي أق� �ي ��م خ � ��الل ف �ع��ال �ي��ات
ال� �ي ��وم األول ،ب��اإلض��اف��ة إل��ى
م �ن��اق �ش��ة ال� �خ� �ي ��ارات امل�ه�ن�ي��ة
واج� ��راء امل�ق��اب��الت م��ع الطلبة
الراغبني في العمل املصرفي،
واعطاء فرصة للمشاركني من
التسجيل في السحب الخاص
ع� �ل ��ى ج� ��ائ� ��زة ب� �ن ��ك ال �خ �ل �ي��ج،
ب �ح �ي��ث س �ي �ق��ام ال �س �ح��ب ه��ذا
ال� � �ع � ��ام ب� �م� �ش ��ارك ��ة م �ف �ت��وح��ة
لجميع الطلبة املشاركني في
املؤتمر.
وقال البنك في بيان له ،إنه
لدخول السحب ،يتوجب على

الحجاج والصالح ّ
يتوسطان فريق البنك

الطالب املشاركون في الفعاليات

ال �ط��الب ت�س�ج�ي��ل مشاركتهم
ف� � ��ي ج � �ن� ��اح� ��ه ل� � � ��دى م� �ع ��رض
الفرص الوظيفية ،إذ يشتمل
ال �س �ح��ب ع �ل��ى ج� ��وائ� ��ز ق�ي�م��ة
ع � �ب� ��ارة ع� ��ن ب� �ط ��اق ��ات ه ��داي ��ا

م �س �ب �ق��ة ال ��دف ��ع ب �ق �ي �م��ة 2500
دوالر ل � �ل � �ج� ��ائ� ��زة ال � �ك � �ب� ��رى،
وال � �ف� ��ائ� ��ز ال � �ث� ��ان� ��ي وال� �ث ��ال ��ث
يحصل كل منها على جائزة
ب� �ق� �ي� �م ��ة  1650دوالر ،ام� ��ا

الفائزون االثنا عشر اآلخرون
ف �س �ي �ح �ص �ل��ون ع� �ل ��ى ج ��وائ ��ز
ب �ق �ي �م��ة  1000دوالر و500
دوالر.
وش��ارك ممثلو «الخليج»،

ملتقى املعلوماتية يستعرض
تجارب عاملية في املشاريع الرقمية
امل � � ��دي � � ��رة ال� � �ع � ��ام � ��ة ل � �ل � �م� ��وارد
ال� �ب� �ش ��ري ��ة س �ل �م��ى ال� �ح� �ج ��اج،
وم� �س ��اع ��د م ��دي ��ر ع � ��ام وح� ��دة
االس� �ت� �ث� �م ��ار ال �ت ��اب �ع��ة إلدارة
الخدمة املصرفية الشخصية
ف � ��ي ال� �ب� �ن ��ك ط� � � ��ارق ال� �ص ��ال ��ح
ف ��ي ح �ف��ل االف� �ت� �ت ��اح ال � ��ذي ت��م
ف� �ي ��ه ع � � ��رض ش� ��ري� ��ط ف �ي��دي��و
خ ��اص ل�ل�ب�ن��ك ،ح ��ول ب��رن��ام��ج
ت�ط��وي��ر ال�خ��ري�ج��ني «أج �ي��ال»،
إلل �ق��اء ال �ض ��وء ع �ل��ى األه�م�ي��ة
االس�ت��رات�ي�ج�ي��ة ال �ت��ي يوليها
ف � � � ��ي رع � � ��اي� � � �ت � � ��ه ل� � �ل� � �م � ��واه � ��ب
وامل � � � �ب� � � ��ادرات ال� �ش� �ب ��اب� �ي ��ة ف��ي
ت��وف�ي��ر ف��رص ال�ع�م��ل ال��واع��دة
ل�ل�ك��وي�ت�ي��ني ل �ت��ول��ي م�ن��اص��ب
قيادية في البنك.
وق � � � ��ام «ال � �خ � �ل � �ي� ��ج» أي� �ض ��ًا
ب ��رع ��اي ��ة «»Start-Up Panel
( ال �ت �ج��رب��ة االول � � � ��ى) ،ب�ح�ي��ث
س �ي �ع��رض ال� �ط ��الب أع �م��ال �ه��م
وأف� � �ك � ��اره � ��م ال � �ن� ��اش � �ئ� ��ة ع �ل��ى
ل�ج�ن��ة م��ن ال �ح �ك��ام ،وس�ي�ك��ون
م��ن ض�م�ن�ه��م ط ��ارق ال�ص��ال��ح،
وال��ذي سيمنح الفائز جائزة
ماليه بقيمة  1000دوالر.
وس � �ي � �ع � �ق� ��د ال � �ب � �ن� ��ك أي� �ض ��ًا
ورش � � � � �ت� � � � ��ي ع � � � �م� � � ��ل ،االول � � � � � ��ى
ت� �ق ��دم� �ه ��ا س� �ل� �م ��ى ال� �ح� �ج ��اج
ب �ع �ن��وان«ال �ت �ن��وع وامل� � ��رأة في
بيئة العمل» وستناقش فيها
التحديات التي تغلبت عليها
في رحلتها املهنية الناجحة
وت�ب��ادل األف�ك��ار وتنوعها في
مكان العمل في القرن الواحد
والعشرين ،كما سيقدم طارق
ال� � �ص � ��ال � ��ح ورش� � � � ��ة ع � �م� ��ل ع��ن
مبادئ االستثمار والخيارات
املهنية املتاحة.
وأك� � ��د «ال� �خ� �ل� �ي ��ج» ال �ت��زام��ه
ب��دع��م ال�ف�ع��ال�ي��ات وامل �ب ��ادرات
ال� � � �ت � � ��ي ت� � � �ه � � ��دف رس � ��ال � �ت � �ه � ��ا
إل � � ��ى ت� �م� �ك ��ني ال� �ج� �ي ��ل امل �ق �ب��ل
م� ��ن ال� �ك ��وي� �ت� �ي ��ني ،واالرت� � �ق � ��اء
بمؤهالتهم العلمية والعملية
بما فيه رفعة الكويت ورقيها.

يبحث امللتقى العاملي للمعلوماتية  2015الذي
يعقد في الكويت يومي األول والثاني من ديسمبر
املقبل ،برعاية صاحب السمو أمير ال�ب��الد الشيخ
صباح األحمد الجابر الصباح ،أهمية االستثمار
امل�س��ان��د للمشاريع الرقمية ف��ي ال�ك��وي��ت م��ن خالل
اس�ت�ع��راض ت �ج��ارب متنوعة م��ن دول مختلفة من
العالم أمام مبادرين وشباب كويتيني ،في الجلسة
الثالثة من أعمال امللتقى التي تحمل عنوان (الدعم
واالستثمار املساند للمشروع الرقمي).
وي ��دي ��ر ال �ج �ل �س��ة ال �ث��ال �ث��ة ال��رئ �ي��س ال �ت �ن �ف �ي��ذي،
شريك ومؤسس ومستشار اإلدارة العاملية لشركة
ب �س��ت أوب �ش ��ن ن�ج�ي��ب ال �ع��وض��ي ،وي �ح��اض��ر فيها
ك ��ل م ��ن امل ��ؤس ��س امل ��دي ��ر ال� �ع ��ام ل �ش��رك��ة (إي مينا
غروب) الدكتور خلدون طبازة من اململكة األردنية
ال�ه��اش�م�ي��ة ،وال��رئ �ي��س ال�ت�ن�ف�ي��ذي ل�ش��رك��ة (روك �ي��ت
إنترنت) في الشرق األوس��ط الدكتور إي��اد الكسار
م��ن أمل��ان �ي��ا ،وم��ؤس��س ال��رئ �ي��س ال�ت�ن�ف�ي��ذي لشركة
تنمو حسن حيدر من مملكة البحرين ،واملدير العام
لشركة أبواب كابيتال محمد القحطاني من الكويت.
وتكمن أهمية الجلسة الثالثة في تركيزها على
آل�ي��ات ال�ص�م��ود وال�ب�ق��اء وت�ط��وي��ر وتنمية الشركة
الرقمية ،من خالل إيجاد أدوات الدعم واإلسناد لها
سواء املادية أو املعنوية ،إضافة إلى االستثمارات
التي من شأنها تعزيز ق��درة ه��ذه الشركة ودفعها
لالستمرارية والتكيف مع السوق العاملة فيها.
وي �س �ت �ع��رض امل �ت �ح��دث��ون ف ��ي ال �ج �ل �س��ة ال�ث��ال�ث��ة
أن ��واع االس�ت�ث�م��ار املختلفة ف��ي امل�ش��اري��ع الرقمية،
س ��واء ك��ان��ت اس�ت�ث�م��ارات ف��ي العنصر ال�ب�ش��ري أو
اس �ت �ث �م��ارات رأس �م��ال �ي��ة ت�ن�ع�ك��س ب �ش �ك��ل أس��اس��ي
على القيمة املضافة التي يقدمها املشروع الرقمي،
وتعود بالنفع على االقتصاد املعرفي ،خصوصًا أن
التطورات السريعة في مجال التكنولوجيا تفرض
ع �ل��ى امل� �ب ��ادري ��ن س��رع��ة ت��أم��ني أدوات االس �ت �ث �م��ار
املختلفة مل��واك�ب��ة ه��ذه ال �ت �ط��ورات س ��واء م��ن خ��الل
ت��أم��ني ال �ت �ق �ن �ي��ات ال �ج ��دي ��دة ،أو م ��ن خ ��الل ت�ط��وي��ر
الكوادر البشرية للتعامل معها واالستفادة منها.

وت �س �ع��ى ج �ل �س��ة امل �ل �ت �ق��ى ال �ث��ال �ث��ة إل� ��ى تسليط
ال �ض��وء ع�ل��ى أوج� ��ه ال�ت�ش��اب��ه ف��ي ال �ت �ح��دي��ات ال�ت��ي
تواجه املشاريع الصغيرة واملتوسطة بشكل عام،
وامل �ش��اري��ع ال��رق�م�ي��ة ب�ش�ك��ل خ��اص وم�ع��رف��ة كيفية
االرتقاء بهذه املشاريع ،ومواجهة التحديات التي
ت�ع�ي��ق ت�ط��وره��ا وع�م�ل�ه��ا ف��ي ب�ي�ئ��ات تعتبر نامية
ف��ي مجال املعلوماتية ،واي�ج��اد األرض�ي��ة املناسبة
لها لالنتقال إلى مشاريع كبيرة تطرح منتجاتها
بشكل إقليمي وح�ت��ى ع��امل��ي بسبب ال�ف�ض��اء التي
تعمل به هذه الشركات.
ويتخلل امللتقى ورش عمل متخصصة تحمل
ال��ورش��ة األول ��ى ع�ن��وان «ال��دل�ي��ل اإلرش� ��ادي إلنشاء
فكرة امل�ش��روع الرقمي ال�ن��اج��ح» يقدمها ف��ي اليوم
االول من امللتقى املدير التنفيذي لشركة (امباكت
مينا) املهندس فرحان الكاللدة من اململكة األردنية
الهاشمية.
وي� �ن ��اق ��ش ال� �ك ��الل ��دة خ � ��الل ورش� � ��ة ال �ع �م ��ل أه ��م
الخطوات واإلجراءات إلنشاء مشروع رقمي ناجح،
اس �ت �ن��ادًا إل ��ى ح��اج��ات ال �س��وق امل �ع �ل��وم��ات��ي ل��دول
امل�ن�ط�ق��ة ،ب��االس �ت �ن��اد إل ��ى ش��واه��د ع�م�ل�ي��ة ف��ي ه��ذا
املجال إضافة إلى مناقشة هذا الدليل مع املبادرين
ال� �ح ��اض ��ري ��ن ف� ��ي ه � ��ذه ال �ج �ل �س��ة ،ك� ��ي ي �س �ت �ف �ي��دوا
ق ��در اإلم� �ك ��ان م��ن ال �ت �ج��ارب امل �ت �ع��ددة ال �ت��ي سيتم
استعراضها.
وي �ح �م��ل امل �ل �ت �ق��ى ال �ع��امل��ي ل�ل�م�ع�ل��وم��ات�ي��ة 2015
ع� �ن ��وان (م� �ق ��وم ��ات ن� �ج ��اح امل� �ش ��اري ��ع ال��رق �م �ي��ة ف��ي
االق�ت�ص��اد امل�ع��رف��ي) ،وتنظمه ج��ائ��زة سمو الشيخ
سالم العلي الصباح للمعلوماتية ،بالتعاون مع
مؤسسة الكويت للتقدم العلمي والجهاز املركزي
لتكنولوجيا امل�ع�ل��وم��ات وه��و األول م��ن ن��وع��ه في
ال� �ش ��رق األوس� � � ��ط ،وي �س �ع��ى ال� ��ى ت �ح �ف �ي��ز ال �ش �ب��اب
الكويتي للدخول ف��ي االقتصاد املعرفي م��ن خالل
التركيز على متحدثني لهم تجارب ودراسات علمية
م�ت�ع��ددة وم�ت�ن��وع��ة ف��ي م �ج��ال االق �ت �ص��اد امل�ع��رف��ي،
ً
فضال عن خبرات متراكمة حول آليات تطوير هذا
االقتصاد.

تمثل املنطقة خالل الحفل العاملي في لندن

ّ
مشاريع «األرجان» تتألق
في حفل جوائز العقارات العربية

 10فائزين جدد بـ «الدانة»
ً
ت � � ّ�وج ب �ن��ك ال �خ �ل �ي��ج ك� ��ال م ��ن س �ي��د أم� �ي ��ر ب ��وج،
وشيخة عبدالعزيز خليفة املسلم ،وملا عالء سامي
ع �ل��ي رج � ��ب ،وح �س ��ن س �ل �ي �م��ان ح �س��ن ال �ع��وض��ي،
وحمدة هلفي طيبي شمير ،ورجاء عبدالله محمد،
وزه � ��راء م �ك��ي ع �ب��دال �ع��زي��ز ال� �ق ��الف ،ودي �م��ة خ��ال��د
م �ح �م��ود ال �ن��اص��ر ،وال �ش �ي��خ أح �م��د ج��اب��ر األح �م��د
الصباح ،وفهد عبدالعزيز سعود عطية ،بجائزة
ق ��دره ��ا  1000دي� �ن ��ار ل �ك��ل م�ن�ه��م ف ��ي ال �س �ح��وب��ات
اليومية لحساب «الدانة» التي أجراها من  15إلى
 19نوفمبر الجاري.
وق��ال البنك ف��ي بيان ل��ه ،إن برنامج سحوبات
ال��دان ��ة امل �ج��دول��ة ل �ع��ام  2015ي�ت�ض�م��ن س�ح��وب��ات

يومية خ��الل أي��ام العمل على ج��ائ��زت��ني قيمة كل
منهما  1000دي �ن��ار ،ف��ي ح��ني أن ال�س�ح��ب ال��راب��ع
واألخير فسيكون في  7يناير  2016على الجوائز
ال�ن�ق��دي��ة بقيمة  50أل��ف دي �ن��ار و 250أل��ف دي�ن��ار،
والذي سيتخلله تتويج مليونير الدانة لعام 2015
الذي سيحصل على جائزة بقيمة مليون دينار.
وع��زا «الخليج» ن�ج��اح ح�س��اب «ال��دان��ة» كأكبر
وأفضل حساب سحوبات في الكويت إلى خمسة
أس�ب��اب ،وه��ي أن��ه يقدم أكبر ج��ائ��زة نقدية فردية
ف��ي الكويت بقيمة مليون دي�ن��ار سنويًا ،وتقديم
أك�ب��ر ال�ج��وائ��ز النقدية ف��ي ال�ك��وي��ت تصل قيمتها
إلى  500ألف دينار والتي تمنح بشكل ربع سنوي،

وحصول فائزين على جائزتني نقديتني قيمة كل
منهما  1000دينار في كل يوم عمل ،وإتاحة أفضل
فرص الفوز بحيث يتم إجراء  64سحبًا في السنة
مل��ا ي�ص��ل إل��ى  532ف��ائ��زا ،وأن ��ه ال�ب�ن��ك ال��وح�ي��د في
الكويت ال��ذي يقوم بترحيل فرص الفوز من سنة
ألخرى.
وأض��اف البنك أن الحساب يمنح أيضًا العديد
من الخدمات املتميزة منها خدمة «بطاقة الدانة
لإليداع الحصري» التي تمنح العمالء حرية إيداع
النقود ف��ي أي وق��ت يناسبهم ،إض��اف��ة إل��ى خدمة
ِّ
«الحاسبة» التي تمكنهم من حساب ما لديهم من
فرص للفوز في السحب.

العوضي« :كيبكو» تساعد الطلبة
في الخارج على إيجاد الوظائف

فريق الشركة يحتفي بالجوائز

أح��رزت شركة األرج��ان العاملية العقارية جوائز
الث �ن��ني م��ن م �ش��اري �ع �ه��ا ،ه �م��ا م�ن�ت�ج��ع ال �ب��رك��ة في
عمان ،ومشروع  »ARGAN» Villageفي البحرين،
خ��الل حفل ت��وزي��ع ج��وائ��ز ال�ع�ق��ارات العربية ال��ذي
استضافته دبي في  12نوفمبر الجاري في فندق
ج ��ي دب �ل �ي��و م ��اري ��وت م��ارك �ي��ز ،واخ �ت �ي��رت لتمثل
املنطقة العربية في حفل جوائز العقارات العاملية،
الذي يقام الشهر املقبل في لندن.
وحصل منتجع البركة في عمان  ،ال��ذي طورته
ش��رك��ة األرج� � ��ان ال �ع��امل �ي��ة – ،ع �ل��ى أف �ض��ل ن �م��وذج
تطوير متعدد االس�ت�خ��دام��ات ،لتصميمه املبتكر
وم��وق�ع��ه املتميز ،إذ ي�ج��ري تطوير امل �ش��روع على
م �س��اح��ة أرض  500أل ��ف م �ت��ر م��رب��ع وع �ل��ى هيئة
م �ن �ت �ج��ع م� �ت� �ع ��دد االس � �ت � �خ� ��دام� ��ات ي� �ح� �ت ��وي ع�ل��ى
كورنيش بحري ،ومركز تجاري ،بجانب األسواق
ً
ش�ع�ب�ي��ة ،وع� ��دد م��ن ال �ف �ن��ادق ال �ع��امل �ي��ة ،ف �ض��ال عن
املباني السكنية والتجارية.
ونال مشروع « ARGAN Villageالبحرين» على
جائزة أفضل مشروع تطوير عن تجارة التجزئة،
وك��ذل��ك ف��از امل�ش��روع عينه بجائزة أفضل تصميم
ل��دم �ج��ه ب��ني ال�ت�ص�م�ي�م��ات امل �ع �م��اري��ة ال�ب�ح��ري�ن�ي��ة
التقليديية وال��دي �ك��ورات األك �ث��ر ح��داث��ة ،وك ��ان من

ب��ني امل�ش��اري��ع ال�ف��ائ��زة ضمن فئة الخمس نجوم،
م ��ا س �ي��ؤه �ل��ه ل �ل �م �ن��اف �س��ة م ��ع امل� �ش ��اري ��ع ال �ع��امل �ي��ة
ف��ي ل �ن��دن ال�ش�ه��ر امل�ق�ب��ل ،وه ��و م��زي��ج م� ��دروس من
الحدائق املفتوحة واملتنزهات ،واملطاعم واملقاهي،
واألس � ��واق ال �ت �ج��اري��ة وت ��م إن �ش��اؤه ل�ي�ك��ون مكانا
مثاليا للتجمعات وال�ت�ن��زه��ات األس��ري��ة وليكون
نقطة خدمات للمناطق املحيطة.
وعبر الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس
إدارة شركة األرجان ،املهندس خالد خضير املشعان،
ع��ن ف�خ��ره ب�م��ا حققته ال�ش��رك��ة خ��الل ح�ف��ل ج��وائ��ز
العقارات العربية ،التي تعتبر إحدى أرفع الجوائز
في القطاع العقاري ،ما يؤكد تميز «األرجان» على
عدد من أهم الشركات وأكثرها تنافسًا في املنطقة
العربية ،كما أن ترشحها للجائزة العاملية ما هو
إال ت��أك �ي��د م �ه��م ع �ل��ى ع �م��ل ال �ش��رك��ة وف ��ق امل�ع��اي�ي��ر
واملقاييس العاملية في هذا املجال.
وأك ��د امل�ش�ع��ان أن «األرج� ��ان ال�ع��امل�ي��ة» العقارية
ستواصل تطوير مشاريع عقارية بجودة عالية،
وم �ش��اري��ع ت�ض�ف��ي ال �ب �ه �ج��ة ع �ل��ى ح �ي��اة ال �ع �م��الء،
وتتماشى م��ع آل�ي��ات ال�س��وق امل �ح��ددة ومتطلباته
الخاصة وتخدم عمالء املجموعة «بأفضل الطرق
املمكنة.

«الكويتية للعلوم الحياتية»
شاركت في مؤتمر «ميد»
العوضي ّ
متوسطة عددًا من الحضور في جناح «كيبكو»

ت �ش��ارك ش��رك��ة م�ش��اري��ع ال�ك��وي��ت (ال�ق��اب�ض��ة) في
املؤتمر السنوي ال�  32التحاد طلبة الكويت – فرع
كراع بالتيني للعام الخامس على
الواليات املتحدة
ٍ
التوالي ،الذي ُيقام في مدينة سان دييغو في والية
كاليفورنيا بني  25و 28من نوفمبر الجاري.
وق��ال��ت امل��دي��رة التنفيذية الت �ص��االت املجموعة
ف��ي «كيبكو» إي�م��ان العوضي ف��ي كلمة ألقتها في
ح�ف��ل اف�ت�ت��اح امل��ؤت�م��ر ،ال ��ذي ُي �ق��ام ه��ذا ال �ع��ام تحت
شعار (حلم الكويت يصحو بنا) ،إن فئة الشباب
تمثل أكثر من  70في املئة من تعداد الكويتيني ،وإن
الحكومة وال�ق�ط��اع ال�خ��اص يعلقون أهمية كبيرة
ع�ل��ى ه ��ذه ال�ش��ري�ح��ة م��ن امل�ج�ت�م��ع ،م�ش�ي��رة إل ��ى أن
«كيبكو» ترى أن التنمية االجتماعية واالقتصادية

 ...ومتحدثة خالل املؤتمر

في الكويت تعتمد بشكل كبير على عاملي اإلبداع
واالبتكار وهما امليزتان اللتان يتمتع بهما الجيل
الشاب.
وأضافت أن «كيبكو» تبحث في إط��ار فلسفتها
على ُسبل دعم الشباب خالل دراستهم وتشجيعهم
على استغالل الفرص التي تتوافر لهم في القطاع
الخاص ،وتعلق أهمية كبيرة على املشاركة في هذا
امل��ؤت�م��ر م��ن أج��ل مقابلة الطلبة الطموحني الذين
ي�ط�ل�ب��ون ال �ع �ل��م م��ن أف �ض��ل ال �ج��ام �ع��ات ف��ي ال�ع��ال��م
والتفاعل معهم ،ومساعدتهم على االس�ت�ف��ادة من
علمهم وتجربتهم من مرحلة دراستهم في الخارج،
لتحقيق أعلى مستويات النجاح على كافة الصعد
الشخصية واملهنية والوطنية.

وش��ارك��ت ش��رك��ة امل�ش��اري��ع ومجموعة شركاتها
ف��ي م�ع��رض ال �ف��رص الوظيفية امل �ق��ام ع�ل��ى هامش
ف �ع��ال �ي��ات امل ��ؤت� �م ��ر ،وق� � ��ام ال �ن ��اش ��ط ع �ل��ى وس��ائ��ل
التواصل االجتماعي علي الفضالة ،املعروف باسم
 ،228ب ��إدارة جلسة ب��ني الطلبة وممثلي مجموعة
املشاريع الذين عملوا على تقديم ملحة موجزة عن
شركاتهم ،كما تم طرح مجموعة من األسئلة حول
هذه الشركات وج��رى تقديم بطاقات «»X-Change
م��ن بنك ب��رق��ان بقيمة  300دوالر للطلبة أصحاب
اإلجابات السليمة.
وأش� � ��ارت ال �ش��رك��ة ف ��ي ب �ي��ان �ه��ا أي �ض��ًا إل� ��ى أن�ه��ا
ستعمل مع عدد من شركاتها التابعة على إشراك
الطلبة في العديد من الفعاليات على مدار املؤتمر.

ش� � � ��ارك ال� ��رئ � �ي� ��س ال �ت �ن �ف �ي��ذي
ل �ت �ط��وي��ر األع� � �م � ��ال ف� ��ي ال �ش��رك��ة
ال� �ك ��وي� �ت� �ي ��ة ل� �ل� �ع� �ل ��وم ال �ح �ي��ات �ي��ة
م� �س ��اع ��د ال � � ��رزوق � � ��ي ،ك �م �ت �ح��دث
رئ � �ي � �س� ��ي ف� � ��ي م� ��ؤت � �م� ��ر «م � �ي� ��د»
ال�س�ن��وي ال� �ح��ادي عشر ملشاريع
الكويت الذي اختتم فعالياته أول
من أمس.
وق ��ال ال��رزوق��ي خ��الل الجلسة
الخاصة باملشروعات الصحية،
إن ح � �ج� ��م امل� � �ش � ��اري � ��ع ال� � �ج � ��اري
ت �ن �ف �ي��ذه��ا ف ��ي ال �ق �ط��اع ال�ص�ح��ي
ب ��ال� �ك ��وي ��ت ي� �ص ��ل إل � � ��ى ن� �ح ��و 7
م � �ل � �ي� ��ارات دوالر ،م �س �ت �ع��رض��ًا
ن �م��وذج ع�م��ل ال �ش��رك��ة ال�ك��وي�ت�ي��ة
للعلوم الحياتية واستثماراتها
في القطاع الصحي حول العالم،
وم � ��ا ح �ق �ق �ت��ه م� ��ن إن� � �ج � ��ازات ف��ي
ه ��ذا ال �ق �ط��اع ،وت �ط ��ورات ال�ق�ط��اع

مساعد الرزوقي

ال �ص �ح��ي ف ��ي ال �ك��وي��ت وامل�ن�ط�ق��ة
والطفرة التي يتوقع أن تشهدها
خالل السنوات املقبلة.
وت ��م اخ �ت �ي��ار ال ��رزوق ��ي ضمن
ق � ��ائ� � �م � ��ة م � �ت � �ح� ��دث� ��ني ت� � �ض � ��م 60

م �ت �ح��دث��ًا م ��ن م �خ �ت �ل��ف ال �ج �ه��ات
واالخ� �ت� �ص ��اص ��ات ف� ��ي امل��ؤت �م��ر،
مل��ا ت �ق��وم ب��ه «ال �ك��وي �ت �ي��ة ل�ل�ع�ل��وم
الحياتية» من دور رائ��د في نقل
وت��وط��ني التكنولوجيا الحديثة
وال� �ع ��امل� �ي ��ة ،ف� ��ي م� �ج ��ال ال �ع �ل��وم
الحياتية والتكنولوجيا الطبية
بالكويت واملنطقة.
وذك � � ��رت «ال �ك��وي �ت �ي��ة ل �ل �ع �ل��وم
ال�ح�ي��ات�ي��ة» أن امل��ؤت�م��ر رك��ز على
امل� � �ش � ��اري � ��ع امل � ��زم � ��ع إن � �ش� ��اؤه� ��ا،
وم �ن��اق �ش��ة امل� �ش ��اري ��ع ال �ض�خ�م��ة
ال� � �ت � ��ي س � �ت � �س ��اه ��م ف� � ��ي ت� �ط ��وي ��ر
وت � �ح � �س� ��ني ال � �ب � �ي � �ئ� ��ة م � � ��ن خ� ��الل
م�ش��اري��ع ال�ش��راك��ة ب��ني القطاعني
ال�ع��ام وال�خ��اص ،وق�ط��اع الرعاية
ال �ص �ح �ي��ة ،واإلس � �ك� ��ان ،وال �ط��اق��ة
وامل��اء ،ومشاريع البنية التحتية
الضخمة.

