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برقان يطلق حملة «كرنڤال برقان للطعام»
أطلــق بنك برقان حملــة ترويجية 
جديــدة لعمالئه من حاملــي البطاقات 
االئتمانية على مختلف أنواعها، تتيح 
أمامهم الفرصة ملضاعفة نقاط مكافآت 
برقــان عند اســتخدام بطاقتهم في أي 
مطعم في الكويت مبا في ذلك املقاهي، 
ومطاعم الوجبات السريعة سواء خلدمة 
تسلم الطلبات أو التوصيل. وتأتي هذه 
احلملــة كجزء من اســتراتيجية البنك 
لتعزيز وإثراء جتربة العمالء املصرفية 
مع مجموعة من املزايا احلصرية والقيمة.

ومن خالل هــذه احلملة املمتدة من 
١٥ إلــى ٣١ اجلاري، مينح بنك برقان العمالء 
الفرصة ملضاعفة نقاط املكافآت أو األميال على 
برنامج مكافآت برقان لغاية ٣ أضعاف، وذلك 
عند القيام بتسديد قيمة فاتورتهم الشرائية 
باســتخدام أي من بطاقاته االئتمانية في أي 
مطعم داخل الكويت. هذا وتشمل احلملة جميع 
الطلبات ســواء داخل املطعم أو عبر خدمات 
الطلب «أونالين». وحول هذه احلملة اجلديدة، 
علــق رئيس إدارة البطاقــات في بنك برقان 

ساكت جاجو قائال: «تعزز هذه احلملة اجلهود 
التــي نبذلها في بنك برقان لتشــجيع ثقافة 
استخدام البطاقات االئتمانية بدال من النقد 
في العمليات الشرائية والتسوق. ولتحقيق 
ذلك، نحرص على تصميم حمالت ترويجية 
مبتكــرة لعمالئنا من مســتخدمي البطاقات 
االئتمانية بحيث توفر لهم جتربة مصرفية 
استثنائية تكون فيها تعامالتهم املالية ذات 

قيمة مضافة على حياتهم اليومية».

«الُقّصر» تقدم ٣٢ خدمة إلكترونية عبر «سهل»
ليلى الشافعي

أعلنــت الهيئــة العامــة 
لشؤون الُقصر أمس الثالثاء 
املوافق ٢١ ديسمبر ٢٠٢١ عن 
إضافــة خدمتــني جديدتني 
لتطبيــق ســهل احلكومي، 
املشــمولني  ميكــن  األول 
برعايــة الهيئــة مــن طلب 
كشف حســاب حلساباتهم، 
والثانــي ميكن املشــمولني 
بالرعايــة مــن طلب صرف 
منحــة زواج للقاصريــن. 

وأوضح مدير مركز نظم املعلومات في الهيئة 
العامة لشؤون القصر طارق الشطي أن عدد 
اخلدمات املقدمة من قبل الهيئة عبر التطبيق 
ارتفع إلى ٣٢ خدمة وذلك بإضافة اخلدمتني 
األخيرتــني، وهو ما يعزز من ســعي الهيئة 

للمساهمة بفعالية في خطة 
التحول الرقمي التي تتبناها 
احلكومة. وشدد الشطي على 
حــرص الهيئة على مواكبة 
التكنولوجيــة  التطــورات 
وكل ما فيه تيســير وخدمة 
للمشمولني برعايتها، مؤكدا 
الهادفة  اســتمرار اجلهــود 
إلضافــة املزيد من اخلدمات 
اجلديدة عبر التطبيق والتي 
ستســهم وبشــكل كبير في 
سرعة إجناز معامالت أبنائنا 
وبناتنا املشــمولني برعاية 
الهيئة وإجناز معامالتهم واستفساراتهم آليا 
دون استخدام املراســالت والكتب الورقية. 
يذكر أن «سهل» تطبيق حكومي موحد أطلق 
منتصف ســبتمبر ٢٠٢١ ويهدف إلى تعزيز 

كفاءة وسرعة إجناز املعامالت.

طارق الشطي

«ضمان» تناقش مجموعة من محاور 
الرعاية الصحية مع «الصحة العاملية»

«الكويتية» رعت معرض التصميم الهندسي

استضافت شركة مستشــفيات الضمان 
الصحي (ضمان) بعثــة من منظمة الصحة 
العاملية ملناقشة باقة من املواضيع ذات العالقة 

بقطاع الرعاية الصحية في الكويت.
وقال رئيس القطاع الطبي في شركة ضمان 
د.محمــد القناعي إن زيــارة منظمة الصحة 
العاملية للشــركة تأتي ضمن برنامج زيارة 
البعثة للبالد، حيث إن شــركة ضمان إحدى 
أهــم ركائز تطوير القطاع الصحي في خطة 

التنمية ضمن رؤية كويت جديدة ٢٠٣٥.
وذكر أنه جرى أثناء الزيارة استعراض 
نشاطات وأهداف ورؤية شركة «ضمان» وبحث 
فرص التعاون املشــترك مع منظمة الصحة 
العاملية مبا يساهم في رفع مؤشرات الرعاية 
الصحية في الكويــت عبر الصحة الوقائية 
وتقليل األعباء املالية واإلدارية على اجلهات 
احلكومية الكويتية خصوصا وزارة الصحة.

وأشــار القناعي إلى أنــه مت االتفاق على 
التعاون املشترك بني شركة ضمان ومنظمة 
الصحة العاملية لتسهيل مهمة البعثة وتزويد 
الشــركة باملعطيــات واملــوارد التي تضمن 

اســتمرار تطبيق منظومة الرعاية الصحية 
للشركة حسب التوصيات العاملية ووفق أعلى 
املعايير الدولية. وتضمن وفد منظمة الصحة 
العاملية الزائر للكويت مجموعة من مسؤولي 
وحدة اقتصاديات الصحة من املكتب اإلقليمي 
التابع للمنظمة برئاسة مستشار اقتصاديات 
الصحة هنريك اكسلسون، واخصائية الصحة 
العامــة في مكتــب املنظمــة بالكويت بتول 
ضاوي، واملسؤول التقني في قسم التغطية 
الصحية الشاملة في املكتب اإلقليمي لشرق 
املتوســط د.فاراز خالد. وتهدف الزيارة إلى 
دعم وزارة الصحة في الكويت إلجراء مراجعة 
ملختلف أدوار التمويل الصحي، وإنشاء وحدة 
اقتصاديات ومتويل الصحة (HEFU) وبناء 
القدرات ذات العالقة من خالل إجراء مراجعة 
دقيقــة ملختلف األنظمة، حيث يســاهم هذا 
التقييم في حتديد املجاالت الرئيسية لسياسة 
التمويل الصحي لتحقيق املزيد من التقدم في 
التغطية الصحية الشاملة وتسليط الضوء 
على املجاالت ذات األولوية ملزيد من التحليل 

والتعاون والدعم الفني.

في إطار سعيها املتواصل لدعم وتشجيع 
الكوادر الوطنية، رعت شركة اخلطوط اجلوية 
الكويتية معرض التصميم الهندســي الـ ٤٠ 
لكلية الهندسة والبترول، والذي أقيم حتت 
رعاية ســمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ 
صباح اخلالد، وذلك مبشــاركة ١٠٢ مشروع 
من مختلف التخصصات واألقسام الهندسية، 
حيث ضم املعرض عددا كبيرا من املشاريع 
الهندسية التنافسية التي حملت طابع اإلبداع 
واالبتكار صممت بأياد وعقول كويتية شابة 
من املهندسني واملهندسات ضمن مشاريعهم 
للتخرج. وحضر حفل اختتام املعرض عدد 
من الرعــاة واملســؤولني والقياديني وقامت 
«الكويتية» ممثلة مبدير دائرة العالقات العامة 

واإلعالم فايز العنزي بتكرمي الفائزين تشجيعا 
لهم على مشاركتهم في املعرض.

وقال العنزي: إن مشاركة «الكويتية» في 
هذا املعرض تأتي حرصا منها على دعم املواهب 
والكوادر الشابة وحديثي التخرج، حيث إن 
الشركة تولي اهتماما كبيرا بتشجيع الطلبة 
وإعطائهم الدفعة املعنوية التي يستحقونها، 
إلميانها التام بالقيمة الكبيرة للجيل القادم 
من أبنائنــا وبناتنا الشــباب وقدرتهم على 
تأدية دورهم في إكمال مسيرة النجاح لآلباء 
واألجداد عبر تعزيز عجلة التنمية وحتقيق 
رؤية كويت ٢٠٣٥ وحتويلها إلى مركز مالي 
وجتاري إقليمــي وعاملي، فهؤالء الطلبة هم 
الثروة احلقيقية واالستثمار األمثل للكويت.

د.محمد القناعي مستقبال وفد منظمة الصحة العاملية في مقر شركة «ضمان»

فايز العنزي ودعيج الركيبي وبدر البصيري خالل تكرمي عدد من الطالبات الفائزات

Ooredoo الكويت تعلن شراكتها اإلستراتيجية مع «النجاة»
عبداهللا الشــهاب وعبدالعزيز يعقوب البابطني ومجبل األيوب وعمر الثويني 

عبداهللا الشهاب وعبدالعزيز يعقوب البابطنيخالل توقيع اتفاقية الشراكة

العياف: صندوق التنمية أداة لدعم السياسة اخلارجية للكويت 
ومد جسور الصداقة واإلخاء مع الدول النامية

الصميعي: ٣٠٪ من الطلبة يعانون من السمنة في كل املراحل

نظمت جمعية احملامني بالتعاون 
مــع الصنــدوق الكويتــي للتنمية، 
حلقة نقاشية ملنتسبيها حول دور 
الصندوق الكويتي للتنمية مبناسبة 
قرب حلول الذكرى الـ ٦٠ على إنشائه.
شــارك في احللقة مديــرة إدارة 
اإلعــالم في الصندوق منى العياف، 
وقانونية اختصاص فاطمة احلليبي.

وأوضحت العياف خالل احللقة أن 
للصندوق مردودا سياسيا واقتصاديا 
علــى الكويت، حيث يعمــل أداة ملد 
جســور الصداقة واإلخاء مع الدول 
النامية ويدعم السياسة اخلارجية 

للكويت.
وأوضحت العياف أن الصندوق 
ميول نفســه ذاتيا منذ أكثر من ٣٤ 
سنة ويعتمد على موارده الذاتية في 

متويل مشاريعه.
كمــا بينت العياف أن للصندوق 
عددا من املبادرات واألنشطة احمللية 
التــي تصــب فــي إطار املســؤولية 
االجتماعيــة لدعــم جهــود التنمية 

أعلنت شركة Ooredoo لالتصاالت، 
أول شركة اتصاالت تقدم اخلدمات 
الرقمية املبتكرة في الكويت، توقيعها 
اتفاقيــة شــراكة اســتراتيجية مع 
جمعيــة النجاة اخليريــة، لتوفير 
حزمة من احللول السحابية احلديثة 
واملبتكــرة وخدمات مركز البيانات 
 Ooredoo واألمن السيبراني، لتكون
احملــرك الرئيســي لتعزيــز رحلة 
التحــول الرقمــي جلمعيــة النجاة 

اخليرية.
ومت اإلعالن عن هذه الشراكة التي 
تنص مبوجبها على نقل معلومات 
 Ooredoo مواقع جمعية النجاة لشركة
في حفل التوقيع الذي عقد يوم أمس 
الثالثاء في برج Ooredoo، بحضور 
 Ooredoo الرئيــس التنفيذي لــدى
الكويــت - عبدالعزيــز يعقــوب 
البابطــني، واملدير التنفيذي لقطاع 
املستهلك واألعمال - عيسى املوسى، 
ومديــر أول إدارة احللــول التقنية 
لالتصاالت وتكنولوجيا املعلومات 
- محمد يوسف، ومدير أول، إدارة 

حنان عبداملعبود

أعلنت مديرة ادارة التوعية وتعزيز 
تغذية املجتمع في الهيئة العامة للغذاء 
والتغذية د.منى الصميعي ان ٢٠٪ من 
الطلبة يعانون من زيادة الوزن بينما 
٣٠٪ يعانون من الســمنة، مبينة أن 
٥٠٪ من طلبة املدارس بكل مراحلها 
يعانون من زيادة الوزن باإلضافة الى 
فقر الدم، الفتة الى أن هذه نتائج آخر 
اإلحصائيات التي أجريت عام ٢٠١٩.
جــاء هذا فــي تصريــح لها على 
هامش اللقاء التنويري بشأن تنفيذ 
الئحة االشتراطات الصحية باملقاصف 
الهيئــة  الــذي نظمتــه  املدرســية، 
العامــة للغــذاء والتغذية ممثلة في 
قطاع شؤون تغذية املجتمع وقطاع 
الرقابة والتفتيش، بالتعاون مع قطاع 

داخــل الكويت ومبــا ال يخل مبهمة 
الصنــدوق ورســالته األساســية. 
ومــن أبرز هذه املســاهمات االتفاق 
مع بنك االئتمان بإصدار الصندوق 
الكويتــي للبنــك ســندات مببلــغ 
٥٠٠ مليــون دينار للمســاعدة على 
تلبية الطلبات اإلسكانية. وأضافت 
العياف أن الصندوق يقوم منذ عام 

االتصال املؤسسي - مجبل األيوب، 
ومدير العالقات العامة واالتصاالت 

الداخلية - ناظم الغبرا.
كما شــهد احلفل حضور ممثلي 
جمعية النجاة، رئيس قطاع البرامج 
واملشــاريع واملدير العام بالتكليف 
- عبداهللا الشــهاب، ورئيس قطاع 
املوارد والعالقات العامة واإلعالم - 
عمر الثويني، ومدير إدارة االستثمار 

التنمية التربوية واألنشطة املدرسية 
بوزارة التربية في مدرسة فاطمة بنت 
احلسني االبتدائية، بحضور مديري 
ومديرات املدارس احلكومية في منطقة 
اجلهراء التعليمية واملســؤولني في 
وزارة التربية، حيث قامت كل من د. 

٢٠٠٣  حتــى اآلن باســتقطاع مــا ال 
يزيــد على ٢٥٪ مــن صافي أرباحه 
السنوية وحتويلها لصالح املؤسسة 
العامة للرعاية الســكنية، موضحة 
أن إجمالــي املبالغ احملولة ملصلحة 
املؤسســة بلــغ ٣٧٦ مليــون دينار، 
وسيحول الصندوق مبلغ ٨٩ مليون 
دينار لصالح املؤسســة بعد اعتماد 

ومدير القانونية بالتكليف - فيصل 
الشــراح، إلــى جانب مديــر تقنية 
املعلومات - حازم سليمان. وأوضحت 
Ooredoo الكويت خالل احلفل أنها، 
ومبوجب اتفاقية الشراكة، ستوفر 
حلوال سحابية مبتكرة لتعزيز البنية 
التحتيــة الرقمية اخلاصة بجمعية 
النجاة، معتمدة على االستخدام األمثل 
ألحدث التقنيات والتجارب واخلبرات 

نوال احلمد ود.أمل الرشدان ود.منى 
الصميعي ونوال اجلزاف بعرض كل ما 
يتعلق بتنفيذ الالئحة ومتت مناقشة 
استفسارات احلضور والرد عليها، ومت 
تعريفهم مبشروع تطوير املقاصف 
املدرسية ومشــروع مكافحة سمنة 

احلسابات من مجلس األمة احلالي.
وفي اإلطار احمللي نفسه، ذكرت 
العيــاف أن الصندوق أطلق في عام 
٢٠٠٤ برنامج تدريب وتأهيل املهندسني 
واملعماريني حديثي التخرج، والذي 
يســعى إلى تنمية الكوادر الوطنية 
وإكسابها اخلبرة واملعرفة العملية 
مبا ميكنها من املنافســة في ســوق 
العمــل محليا وعامليــا، حيث وصل 
عدد املهندســني واملهندســات الذين 
أمتوا البرنامج حتى ديســمبر ٢٠٢١ 
إلــى ٧٨٩ متدربا ومتدربة. وفي عام 
٢٠١٠ اطلق الصندوق مبادرة «كن من 
املتفوقــني» والتي تهدف الى حتفيز 

طلبة الثانوية للنجاح والتفوق. 
من ناحيتها، ذكرت فاطمة احلليبي 
أن الصنــدوق يهدف إلى مســاعدة 
الدول النامية في متويل مشاريعها 
اإلمنائية، وفي تنفيذ برامج التنمية 
فيهــا، وتطرقت إلى آليــة اقتراض 
الدول وصوال إلى تقدمي االستشارات 

واملعونات الفنية.

التــي متتلكها في هــذا القطاع، كما 
ســتوفر Ooredoo خدمــة التعافــي 
مــن الكوارث التي توفر اســتضافة 
مدارة وموقع مشترك وذلك من خالل 
خيارات الربط العاملي مثل خدمات 
MPLS، واإليثرنت العاملي وشبكات 
.(VPN) اإلنترنت اخلاصة االفتراضية
كمــا ســتقدم Ooredoo خدمــة 
التخزين املدار والنسخ االحتياطية، 
حيث توفــر خدمات التخزين املدار 
تخزينــا للبيانات يتميــز بالتوافر 
الدائم وإمكانية التطوير في أي وقت، 
مع حماية البيانات ألنظمة اجلمعية 
املوجودة في مركز الكويت للبيانات.

وعلــق الرئيــس التنفيذي لدى 
Ooredoo الكويت، عبدالعزيز يعقوب 
البابطني، قائال: تهدف استراتيجية 
Ooredoo إلى إرساء القواعد للتحول 
الرقمي لنكون الشــركة الرائدة في 
الرقمنة واالبتكار في البالد، مما يؤدي 
إلى إثــراء جتربة العمــالء الرقمية 
وتعزيــز االقتصاد وخلــق مجتمع 

رقمي شامل.

األطفال الذي تســعى الهيئة العامة 
للغــذاء والتغذية لتنفيذه بالتعاون 

مع كل اجلهات املعنية بالدولة.
بدورها، قالــت نائب املدير العام 
لشؤون تغذية املجتمع بالهيئة العامة 
للغــذاء والتغذية د.نوال احلمد «ان 
بيئة املدرسة واملقصف املدرسي من 
العوامل الهامة جدا والتي قد ال تكون 
األساســية ولكنها من العوامل التي 
تساعد على تعديل هذا الوضع، ولهذا 
نقوم مع مديري املناطق التعليمية 
بالتعاون مع وزارتي التربية والصحة 
وكذلك نحــن بالهيئة نقوم بتطبيق 
مــا أقــره وزيــر الصحة فــي جانب 
االشــتراطات الصحيــة للمقصــف 
املدرســي حتى نضمن توفير أغذية 
ذات فائــدة صحيــة وتغذوية وذات 

جودة وسالمة».

خالل حلقة نظمتها «احملامني» بقرب الذكرى الـ ٦٠ على إنشاء الصندوق

منى العياف وفاطمة احلليبي خالل احللقة النقاشية

صورة جماعية للحضور على هامش توقيع االتفاقية

املتحدثون في اللقاء التنويري يستعرضون الالئحة

البحر: إجنازات كبيرة لصندوق التنمية في دعم التنمية البشرية
على مدى ٦٠ عاما، واصل 
الصندوق عطــاءه وجهوده 
في دعم قضايــا التنمية في 
الدول النامية، ومد يد العون 
واملساعدة لهذه الدول كأول 
مؤسسة تنموية عرفها العالم 
العربي منذ مطلع الستينيات.

وفي تصريح له مبناسبة 
قرب حلول الذكرى الســتني 
الصنــدوق  إنشــاء  علــى 
الكويتي، أوضح مدير إدارة 
العمليــات فــي الصنــدوق 
وليــد  للتنميــة  الكويتــي 
البحــر أن الصندوق أصبح 
اليوم شــريكا مع العديد من 
دول العالم النامي، بل أكمل 
عقد ١٠٨ دول في الســنوات 
األخيــرة، وشــارك بقوة في 
مسيرة التنمية الدولية، من 
خالل املساعدات التي تقدمها 
الكويــت، ويشــرف عليهــا 
ويديرها الصنــدوق، إلقامة 
مشروعات متثل أولوية لدى 

القطاع االجتماعي خصوصا 
في مجالي الصحة والتعليم.
وأضاف البحر أن متويل 
هذا القطــاع قد أصبح ميثل 
إحــدى أولويــات العمل في 
املرحلة احلالية. وقد جاء هذا 
التطور األخير معبرا عن إدراك 
الصندوق الكويتي لضرورات 
التطورات  التنمية ومواكبة 
والتحديات االجتماعية التي 
فرضت نفســها علــى الدول 
النامية، األمر الذي يســاهم 
في حتقيق األهداف اإلمنائية.
أن  مــن  الرغــم  وعلــى 
التــي يســهم  املشــروعات 
الصندوق فــي متويلها هي 
تلــك التــي حتددهــا الدولة 
املوافقة  املســتفيدة، وتتــم 
عليها بعد أن يتأكد الصندوق 
من سالمتها الفنية وجدواها 
االقتصاديــة، فإن الصندوق 
عادة ما يعمل على تشــجيع 
الدول على تنفيذ املشروعات 

والصديقة، وأن يحقق بالتالي 
مردودا سياسيا واقتصاديا 
مهما، وأبلغ مثال على ذلك هو 
ما جرى إبان الغزو العراقي 
في عام ١٩٩٠، حيث استطاعت 
الكويــت أن حتشــد التأييد 
العاملــي لقضيتهــا العادلة. 
أمــا املردود االقتصادي فإنه 
يتمثل بتمويل مشروعات من 
خالل تقــدمي قروض بفوائد 
ميســرة فإنــه يســتثمر في 
هذه املشروعات، ذلك أن هذه 
القروض تقدم بفوائد ميسرة 
وتدر عليه عوائد يســتفيد 
منها في زيادة موارده الذاتية.

وقال البحر ان الصندوق 
الكويتي ســاهم فــي وضع 
الكويت علــى خارطة الدول 
التي تخدم املجهود العاملي من 
أجل التنمية، بنصيب وافر ال 
شــك انه حقق رصيدا كبيرا 
للكويت، كدولــة مؤثرة في 

مضمار التنمية اإلنسانية.

التي من شأنها احلفاظ على 
املــوارد الطبيعيــة والبيئة 
الطاقــة  مصــادر  وكذلــك 
املتجددة، وذلك أن مثل هذه 
املشــاريع تسهم في حتقيق 
التنمية املســتدامة  أهــداف 
وبالتالي تشكل خطوة أخرى 
في ســبيل حتقيق األهداف 

األلفية.
أن  البحــر  وأضــاف 
الصندوق ميول نفسه ذاتيا 
من أرباحه اخلاصة بل ويوجه 
جانبا من هذه األرباح لصالح 
مؤسسات محلية وطنية مثل 
املؤسســة العامــة للرعايــة 
السكنية، ومع أن الصندوق 
دوره تنموي في املقام األول 
وليس هدفه حتقيق الربح إال 
أنه استطاع توظيف موارده 
املاليــة باألســواق لتحقيق 
وضع مالي ســليم ســاعده 
علــى القيام بالــدور املنوط 
به في تنمية الدول الشقيقة 

وليد البحر

حكومات الدول املستفيدة.
وأكــد البحــر أن نشــاط 
الصنــدوق يرتكــز بشــكل 
أساســي على متويل جميع 
القطاعات التنموية وتشمل 
ذلك قطاعات الزراعة والري 
والنقل واالتصاالت والطاقة 
والصناعة واملياه والصرف 
الصحي، وفي اآلونة األخيرة 
توســعت لتشــمل تغطيــة 


