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أكثر من 125 مدرسة تشارك في حتدي »الوطني«
و»أمنية« لتجميع مخلفات البالستيك

أطلق بنك الكويت الوطني وشركة 
»أمنية إلدارة املشاريع« رسميا التحدي 
البيئــي األكبر على مســتوى املناطق 
التعليميــة في الكويــت بالتعاون مع 
وزارة التربية وبحضور وكيل وزارة 
التربية املساعد لقطاع التنمية التربوية 
واألنشــطة فيصل مقصيــد، وقد جاء 
ذلك فــي لقاء تنويري جمــع املدارس 
املشاركة في هذا التحدي والذي استمر 
ملدة يومني، وتخلله شرح آللية التحدي 
وتوزيــع عدة جتميع البالســتيك من 

حاويات وخالفه.
ويتيح التحدي للمدارس احلكومية 
على مستوى الدولة التسجيل واملنافسة 
علــى جمع مخلفات البالســتيك خالل 
فترة 7 أشهر لغاية شهر أبريل ٢٠٢٠. 
وستتم مكافأة 4 فرق مدرسية الفائزة 
باملراكز األربعــة األولى بجوائز قيمة 
تسهم بتعزيز امكانات املدارس جلعلها 
أكثر صديقة للبيئة، باإلضافة إلى جائزة 
التميز للفريق الفائز باملركز األول على 

مستوى الدولة.
وكان ملديــر التواصــل والعالقــات 
العامة في بنك الكويت الوطني يعقوب 
الباقر كلمة خالل اللقاء التنويري أعرب 
فيها عن تفاؤله بهذه احلملة التوعوية 
التي تهدف من خالل إقامة التحدي إلى 
رفع مستوى الوعي املجتمعي السيما 
بني جيل الشباب وطالب املدارس حول 
ثقافــة إعادة التدوير، من أجل حتقيق 
تغيير في سلوك األفراد نحو ممارسات 

أكثر صديقة للبيئة.
وأضــاف الباقر أن اإلقبــال الالفت 
من قبل املدارس في احملافظات الســت 

للمشاركة في هذا التحدي والذي جتاوز 
١٢5 مدرسة حكومية هو مؤشر إيجابي 
علينا اســتثماره بشــكل أكبر وأشمل 
ليتحول إلى ســلوك وثقافــة مجتمع 
بأكمله. إننا مع شــركائنا في »امنية« 
نعتز مبؤسساتنا التعليمية التي تأخذ 
على عاتقها اليوم مســؤولية املجتمع 
من خالل ممارســات هادفة في اخلدمة 
االجتماعية والتنمية املستدامة والعمل 
التطوعي. وأكد الباقر أن بنك الكويت 
الوطنــي انطالقا من موقعــه الريادي 
في العمل املصرفي وتاريخه املتأصل 
فــي التنمية االجتماعيــة يدرك أهمية 
التحديات الراهنة في العمل االجتماعي 
والتنمية املستدامة، والتي يتوجب العمل 
املشترك املتكافئ والدؤوب بني جميع 
القطاعات واملؤسسات العامة واخلاصة 
إلزالتها، والســعي نحــو إيجاد حلول 
نوعية للمشــكالت البيئيــة ودعم أي 
من احملاوالت املجتمعيــة الهادفة إلى 
معاجلة النفايات وتخفيف األثر لكل ما 
من شأنه تهديد بيئة مستدامة. واشار 
الباقر الى أن بنك الكويت الوطني وإميانا 
منه بأهمية هذه احلملة، يقوم بتنظيم 
حملة بيئية توعية مكثفة على مختلف 
مواقعه الرسمية في وسائل التواصل 

االجتماعي.
كما أشاد الباقر بالعمل الذي تقوم 
به »أمنية« والذي أســس لثقافة عمل 
اجتماعي جديدة في الكويت تقوم على 
التغيير وإحداث الفرق. »نحن مؤمنون 
مبشروع أمنية ألنه أثبت بالفعل إمكانية 
التغييــر من خالل جعل الشــباب في 
الكويت يؤمنون بأنفسهم وبقدرتهم على 

العمل اجلاد من أجل كويتنا احلبيبة«.
وتوجه في ختام كلمته إلى املدارس 
املتنافسة وإلى القيمني في وزارة التربية 
مثنيا على جهودهم وتعاونهم لتحقيق 
هــذا التحدي ونشــره على مســتوى 
املدارس في الكويت متمنيا دوام التوفيق 
لكل اجلهود التي يقومون بها مع الشباب 
من الطالبات والطالب لنشر ثقافة إعادة 
التدويــر وتغيير ســلوك األفراد نحو 

ممارسات أكثر صديقة للبيئة.
كما تخلل اللقاء التنويري كلمة لكل 
من مشــروع »أمنية« ومقصيد ركزت 
علــى أهميــة املســاهمة اإليجابية في 
احملافظة على البيئة واحلد من النفايات. 
وأعرب القيمون جميعهم عن تفاؤلهم 
بالنتائج االيجابية للتحدي واالثر الفعال 
الذي ســيأتي به بعد إعالن نتائج فرز 

البالستيك في أبريل املقبل.
يشــار إلى أن بنك الكويت الوطني 
لطاملا قاد العديد من احلمالت الصديقة 
للبيئة على غرار حملــة إعادة تدوير 
املخلفات الورقية في مختلف إداراته إلى 
جانب حملة ترشــيد استهالك الطاقة. 
كما أطلق العديد من احلمالت للمحافظة 
على البيئة مثل حملة تنظيف املخيمات 
البرية وحملة تنظيف الشواطئ مع بداية 
فصل الصيف، هذا إلى جانب استثماره 
الضخم في بناء مبنى املقر الرئيســي 
اجلديد واحلائز شهادة »ليد« الذهبية 

كونه مبنى صديقا للبيئة.
وتعد شركة »أمنية« مشروعا وطنيا 
بيئيا وحضاريا يهدف إلى نشر ثقافة 
فرز وتدوير النفايات في املجتمع وخلق 
صناعة جديدة واحلد من التلوث البيئي.

انطالق التحدي البيئي األكبر على مستوى املناطق التعليمية

 يعقوب الباقر وفيصل مقصيد وسناء الغمالس وفرح شعبان خالل اللقاء التنويري

الباقر: اإلقبال الكبير للمدارس على التحدي مؤشر إيجابي نأمل أن يتحول إلى سلوك وثقافة مجتمع

مستشفى »طيبة« ينظم
معرض الوظائف الشاغرة للكويتيني

انطالقــا مــن حرصــه 
الكفاءات  على اســتقطاب 
الكويتية، نظم مستشفى 
طيبــة معــرض الوظائف 
الشــاغرة، بالتعــاون مع 
العامــة للقــوى  الهيئــة 
العاملــة، وذلــك يــوم ١4 
اجلاري في املبنى الرئيسي 

للهيئة.
وقالت الرئيس التنفيذي 
ملستشــفى طيبــة م.ملــى 
الفضالة: »يسرنا استقبال 
اخواننا وأخواتنا الكويتيني 
الباحثني عن العمل، حيث 
يعتبر القطاع الصحي من 
أهم القطاعــات في دولتنا 
احلبيبــة الكويــت، ملا له 
مــن دور مهم على النطاق 

اإلنساني واالجتماعي«.
وأضافت: »يسعدنا من 
خالل هذه املبادرة، أن نكون 
بوابة جديدة للتوظيف في 

القطاع الطبي اخلاص«.
مديــر  قــال  بــدوره، 
إدارة املوارد البشــرية في 
مستشــفى طيبــة أحمــد 
العريان: »يعتبر مستشفى 
طيبــة األول بعدد األطباء 
الكويتيــني  واإلداريــني 
الشــاغلني لوظائف بنظام 
الدوام الكامل، حيث تعمل 
اإلدارة على بذل كل اجلهود 
لتوفير بيئة عمل صحية، 
متوازنــة وداعمة لتطوير 
املهــارات والقدرات الفنية 
والقياديــة،  واإلداريــة 
وذلك عبــر تعزيــز القيم 
واالستراتيجيات من خالل 
فريق عمل طموح وجاد في 
املشاركة مبسيرة النجاحات 
لتطورات مستشفى طيبة«.

ولفت العريــان إلى أن 
ما مييز معرض التوظيف 
اخلاص مبستشفى طيبة 
هــو القبــول الفــوري في 
حال اجتياز املتقدم املقابلة 
الشخصية خالل املعرض، 
وبنــاء على هــذه املقابلة 
يباشــر املتقدم العمل في 

الفواتير واملطالبات، تطوير 
األعمــال، خدمــة العمالء، 

وغيرها من الوظائف.
مستشــفى  ويشــكر 
طيبة برنامج إعادة هيكلة 

القــوى العاملــة على هذه 
الفرصة ودعم املستشفى 
في املســاهمة في توظيف 
الطاقات الكويتية الشبابية 
بالقطاع الصحي اخلاص.

بالتعاون مع الهيئة العامة للقوى العاملة

جولة ملى الفضالة في معرض الوظائف

قسم التسجيل للراغبني بالعمل في مستشفى طيبة

الكوادر الكويتية اإلدارية في مستشفى طيبة

أحمد العريان

اليوم التالي.
وطرح مستشفى طيبة 
في يومه التوظيفي فرص 
عمل متعددة مثل: محاسب، 
فني معدات طبية، موظف 

م عميالته املعلمات بباقات الزهور »KIB« يُكرِّ
في إطار ســعيه للتأثير 
املجتمــع  علــى  اإليجابــي 
وأفراده، احتفل بنك الكويت 
الدولــي »KIB« مؤخرا بيوم 
املعلم، الذي يحتفل بها العالم 
يوم 5 أكتوبر ســنويا. وقام 
فريق وحدة االتصال املؤسسي 
بتكــرمي عميــالت البنك من 
املعلمــات ومفاجئتهــن مــن 
خالل إهدائهن باقات الزهور 

وتوصيلها إلى منازلهن.
وهنــأ مديــر أول وحــدة 
االتصال املؤسســي في البنك 
نــواف ناجيا جميــع املعلمني 
بهــذه املناســبة التــي يحتفل 
بهــا العالم تقديــرا جلهودهم 
البناءة وعطائهم الوفير الذي 
ال ميكــن ألحد أن ينكر جميله 

على اإلطالق.
وصرح ناجيا قائال: يحرص 
KIB دائما على تبني املبادرات 
التي تعكس أهمية دوره في دعم 
مختلف الفعاليات واألنشــطة 
االجتماعية، السيما التي تتعلق 
باملناسبات والتواريخ العاملية، 
وذلك من خالل برنامجه الرائد 
للمسؤولية االجتماعية، مؤكدا 

كما ســلط ناجيــا الضوء 
على الــدور الكبيــر واألعمال 
اجلليلــة التي يقوم بها املعلم 
في سبيل تنشئة وبناء األجيال 
القادمة، إلى جانب تسليحهم 
بالعلم واملعرفة واملهارات التي 
تساهم في تكوين شخصيتهم 
وبالتالي تأهلهم للمساهمة في 
بناء مستقبل أفضل لبالدهم.

ويسعى برنامج KIB الرائد 
خلدمــة املجتمع لتــرك تأثير 
إيجابــي على املجتمع بشــكل 
عــام ومتكــني أفــراده بشــكل 
خاص، ولذلــك يحرص البنك 
علــى املشــاركة فــي مختلف 
الفعاليات التي تنعكس إيجابيا 
على مختلف شــرائح املجتمع 

وفئاته.

أن هــذه املبــادرة جــاءت من 
منطلق االهتمــام الذي يوليه 
البنك ليوم املعلم الذي يكتسب 
أهمية خاصة، وذلك إميانا منه 
بأن هذا اليــوم ال يعتبر يوما 
لتكرمي املعلمني فحسب، وإمنا 
هو تقدير للتعليم الذي يعتبر 
من أسمى املهن كونه هو مفتاح 

التنمية وتطور األوطان.

»كابيتال كلينك« راع بالتيني ملعرض الصحة والرشاقة 
واجلمال اخلامس و»رويال« لطب األسنان راع ذهبي

أعلــن مركــز »كابيتــال 
كلينــك« للعــالج الطبيعــي 
رعايتــه  عــن  والتأهيــل، 
البالتينيــة ملعرض )الصحة 
والرشاقة واجلمال اخلامس( 
الذي تنظمه شركة »اكسبو- 
تاج« للمعارض واملؤمترات، 
بالتعاون ومبشــاركة وزارة 
الصحة، وذلــك خالل الفترة 
مــن ١7 إلى ١٩ أكتوبر احلالي 
باألڤنيــوز، فيما أعلن »مركز 
رويــال لطب األســنان« عن 

رعايته الذهبية للمعرض.

»كابيتال كلينك«
وقال حمد هادي املطيري 
ـ اختصاصي عــالج طبيعي 
وإبر جافة، إن املركز يســعى 
من خــالل رعايته البالتينية 
تعريــف  إلــى  للمعــرض، 
الطبية  اجلمهور باخلدمــات 
اخلاصــة بالعــالج الطبيعي 
التي يقدمهــا املركز التي من 
شــأنها املساهمة بشكل كبير 
فــي حتســني منــط احليــاة 
اليومية للمواطنني واملقيمني. 
وأضاف املطيري: أن »كابيتال 
كلينك« يسعى أيضا من خالل 
هذه الرعاية واملشــاركة إلى 
التعريــف بأنــواع اإلصابات 
اجلسدية التي تتطلب عناية 
من العالج الطبيعي ويستطيع 
املركز عالجها دون استخدام أي 
نوع من األدوية أو العقاقير.
وأكــد حــرص املركــز في 
هــذا اإلطار على تقدمي أحدث 
التقنيات والعالجات احلديثة 
في مجال العالج الطبيعي مع 
استقطاب أمهر وأفضل كوادر 
العــالج الطبيعي فــي فريق 
»كابيتال كلينــك«، الفتا إلى 
حرص املركز كذلك على تقدمي 
أفضل وأجود اخلدمات الطبية 
في مجال العالج الطبيعي في 
الكويت. وعن اإلصابات التي 
يقوم املركز بعالجها، أوضح 
املطيــري أنها تشــمل جميع 
أنواع اآلالم احلديثة واملزمنة، 
أنــواع اإلصابــات  وجميــع 
العضلية احلديثــة واملزمنة 
سواء شد أو متزقات عضلية أو 
التهابات في األوتار أو األربطة، 
إلى جانب جميع احلاالت في 
مجال العظام، خصوصا عالج 

التقويــة  احلــرة، وأجهــزة 
الهيدروليكية، واملرفقات من 
غرف تبديل خاصة وشاورات 

ودورات مياه.
وقال إن املركز يســتخدم 
أيضا تقنيات عالجية مميزة 
مثل العــالج باإلبــر اجلافة، 
والالصق الطبــي، فضال عن 
اليدوية،  العالجية  التقنيات 
مبينــا فــي الوقــت ذاتــه أن 
املركــز يقدم لعمالئه خدمات 
واستشارات طبية في مجال 
الطبيعــي والطــب  العــالج 
الطبيعــي فــي تخصصــات 
الطــب الرياضــي، والعظام، 
التأهيل،  واألعصاب، وإعادة 
الفقري، واألمراض  والعمود 
الروماتيزميــة، وغيرهــا من 

التخصصات.
وأشــار إلــى أن »كابيتال 
كلينــك« للعــالج الطبيعــي 
والتأهيل، لديه مجموعة من 
التخصصــات أهمهــا الطــب 
الرياضي، حيث ميكن معاجلة 
اإلصابات الناجتة عن كل من 
رياضات، كرة القدم، والسلة، 
واليــد، والطائــرة، ورياضة 
الـــ CrossFit وحمــل األثقال، 
والتزلج، والتجديف بأنواعه، 
واجلري، والدراجة، واأللعاب 
القتالية، والتنس، واملالكمة، 
والسباحة والغطس، وألعاب 
اجلمباز، والغولف، والرماية، 
واملصارعة، وتسلق اجلبال، 

وكرة القاعدة )بيسبول(.
أن  املطيــري  وأضــاف 
املركــز  تخصصــات  مــن 
كذلــك، العظــام، واألعصاب، 
وكمــا  الفقــري،  والعمــود 
يتــم في املركز عــالج جميع 
الديســك والفقرات،  إصابات 

وأمــراض خشــونة املفاصل 
واألمراض الروماتيزمية، إلى 
جانــب تقدميه خدمات إعادة 
التأهيل وذلك من خالل برامج 

مخصصة لهذا الغرض.

»رويال لطب األسنان« 
من جهته، قال املدير العام 
ملركز »رويال لطب األسنان« 
د.علي عاشور إن املركز يتطلع 
مــن خــالل رعايتــه الذهبية 
ومشــاركته في املعرض، إلى 
تقــدمي رؤية جديــدة ملفهوم 
طب األسنان تتضمن تطوير 
خدمات طب األسنان، ملواكبة 
التطــور العلمي باســتخدام 
إليــه  أحــدث مــا توصلــت 
تكنولوجيا األسنان، والتركيز 
على طرق الوقاية من مشاكل 
الفم واألســنان واحلد منها، 
وكسر حاجز اخلوف من عالج 

األسنان.
وأضاف عاشــور ان املركز 
سيقدم لزوار املعرض كوبونات 
خصم بنسبة 3٠% على جميع 
العالجات، مشيرا إلى أن املركز 
يقدم عدة خدمات مثل جراحة 
الفم واألسنان وزراعة األسنان، 
والعالجات الطبية والتجميلية 
مثــل التركيبــات وحشــوات 
األسنان العالجية والتجميلية 
وتقومي األسنان بأنواعه، وعالج 
اللثة، وتبييض األسنان، إضافة 

إلى عيادة األطفال.
وذكــر أن جتــارة مــواد 
التجميل واألدوية بالســوق 
الكويتي، في تقــدم وازدهار 
وجناح، وذلك بسبب وجود 
العديــد من التطــور في هذا 
املجال، الفتا إلــى أن التنوع 
في النشاط يظل عامال أساسيا 

ملواصلة النجاح.
وعــن أبــرز املشــروعات 
واإلجنازات التي قام بها املركز 
في هذا مجال الصحة واجلمال 
خالل السنوات األخيرة، أوضح 
عاشــور، أن »رويــال لطــب 
األسنان« يسعى دائما لنشر 
الوعــي الصحي عــن طريق 
التواصل االجتماعي لبناء جيل 
يتمتع بصحة الفم واألسنان 
التوعوية  وزيادة احلمــالت 
لكيفية االعتناء بالصحة عامة 

واألسنان خاصة.

تنظمه »إكسبو - تاج« بالتعاون ومبشاركة وزارة الصحة من 17 ـ 19 أكتوبر اجلاري بـ»األڤنيوز«

د.علي عاشورد.حمد املطيري 

األعراض اجلانبية الناجتة من 
اجلبائر بعد الكسور.

وأضاف أن من اإلصابات 
التي يعاجلهــا املركز، جميع 
احلــاالت فــي مجــال الطــب 
الرياضي والالعبــني وإعادة 
تأهيلهم، وجميــع اإلصابات 
املتعلقــة بالعمــود الفقــري 
والناجتــة عن حاالت الشــد 
االنزالقــات  أو  العضلــي 
التهابــات  أو  الغضروفيــة 
املفاصل أو األعصاب وغيرها، 
الفتا إلى أنه يتم عالج جميع 
أنــواع االنــزالق الغضروفي 

بدون تدخل جراحي.
وتابــع أن املركــز يعالج 
جميــع إصابــات املفاصــل 
وأمراض املفاصل الروماتيزمية 
وأعراض خشــونة املفاصل، 
كما يقدم أفضل برامج إعادة 
التأهيــل جلميــع اإلصابــات 
وبرامج تخصصية للتجهيز 
للعمليات اجلراحية أو إعادة 
التأهيــل مــا بعــد العمليات 
اجلراحيــة، فضــال عن عالج 
التهابــات األعصاب  حــاالت 
ومن أشهرها التهاب العصب 
السابع )أبو الوجوه( من دون 
اســتخدام األدويــة وبنتائج 
لتقدميــه  اضافــة  فعالــة، 
اخلدمــات الطبية فــي مجال 

الطب الطبيعي.
وأفاد بأن املركز يستخدم 
عدة أســاليب عالجيــة، مثل 
جهاز شــد وخلخلة الضغط 
للعمود الفقري، وجهاز العالج 
باملوجات التصادمية، وعالج 
العميقة،  الليــزر لألنســجة 
النــادي الطبي  إلــى جانــب 
الذي يتكون من 4 أقسام هي 
األجهزة احلركيــة، واألوزان 

جمعية »أبي أتعّلم« أقامت الدورة التأهيلية الثالثة
لطاقم تدريس مرضى السرطان

حتت رعاية األمانة العامة 
لألوقاف وبالتعاون مع رابطة 
طب األطفــال، أقامت جمعية 
»أبي أتعلم« الدورة التأهيلية 
الثالثــة للمعلمني واملعلمات 
»مدرســة  إلــى  املنتســبني 
املستشــفى«، حيث شــملت 
الدورة ورش عمل ومحاضرات 
قدمهــا أكادمييون من جامعة 
الكويــت وأطباء ومختصون 
في تعليم الطــالب املصابني 
بالسرطان أو األمراض املزمنة.
وقدمت رئيســة اجلمعية 
د.منــى بورســلي محاضرة 
حول التعليم الفردي للطالب 
املريض، فيما ألقت املنســق 
العام للجمعية د.إميان املطوع 
التعريــف  محاضــرة حــول 
مبدرســة املستشــفى وآلية 
العمل في الفصول الدراسية.
كذلك ألقى مدير الفصول 

أمراض الدم واخلاليا اجلذعية 
د.سندس الشريدة محاضرة 
حــول حياة الطفــل املريض 
وكيف نتعامل معه، فيما قدمت 
أ.انتصار الفضلي من جامعة 
الكويــت مركــز اخلوارزمــي 
محاضرة بعنوان »الدراســة 

سهالة«.
وختاما، تقدمت رئيســة 

اجلمعيــة د.منــى بورســلي 
بالشكر اجلزيل لكل من شارك 
وساهم وساند في إقامة هذه 
الــدورة التأهيليــة الثالثــة، 
معتبرة أن رسالة جمعية »أبي 
أتعلم« التعليمية واإلنسانية 
الســامية بحاجة إلى تكاتف 
اجلميع لتقدمي األفضل للطالب 

املنتسبني للجمعية.

مشاركة مميزة خالل الدورة التأهيلية الثالثة للجمعية

الدراسية بجمعية »أبي أتعلم« 
أستاذ التربية اخلاصة د.ذياب 
العجمــي محاضــرة حــول 
معوقات تعليم الطفل املريض، 
كما ألقى مدير جودة التعليم 
أستاذ التربية بجامعة الكويت 
د.علي األنصــاري محاضرة 
حتــت عنــوان »التدريــس 
احملكــم«، وألقت استشــاري 


