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«ضمان» تتداول محاور للرعاية الصحية
مع اجلمعية الطبية

تناولت شركة مستشفيات الضمان الصحي 
(ضمان) مع اجلمعية الطبية الكويتية باقة 
من احملاور ذات العالقة بالرعاية الصحية في 
الكويت مع استعراض أهم أنشطة وتطورات 

واستعدادات الشركة ومرافقها الطبية.
وتضمن اللقاء الرئيس التنفيذي لشركة 
«ضمــان» ثامر عرب ورئيــس مجلس إدارة 
اجلمعية د.إبراهيم الطوالة ورئيس الرابطة 
الكويتية لطب العائلة واملمارسني العامني في 
اجلمعية د.محمد العازمي، وتضمن احلضور 
من الشركة كذلك مدير إدارة العالقات العامة 
واالتصال املؤسسي علي احلمد، ومدير عمليات 
مراكز الرعاية الصحية األولية كولم بنسون، 
ومدير اخلدمــات الداخلية واخلارجية عادل 
اجلمهور، مدير اخلدمات اإلدارية ملركز الرعاية 
الصحية األولية في الضجيج د.محمد سويلم.

وأشاد عرب بدور اجلمعية الطبية كشركاء 
في حتقيق أعلى مستويات الرعاية الصحية 
مبا يتماشــى مع رؤية كويت جديدة ٢٠٣٥، 
مشــيرا إلى أهميــة التكاتــف والتعاون بني 
مختلف جهات الرعاية الصحية في الكويت 
لدعم جهود وزارة الصحة، خصوصا مع كون 

شــركة ضمان أول جهة في الشرق األوسط 
تقــدم خدماتها بالنظــام املتكامل للمحافظة 
على الصحة (HMO) من خالل توفير الضمان 
الصحي مع منظومة متكاملة من مراكز الرعاية 
الصحية واملستشــفيات ومختلف اخلدمات 
ذات العالقة من مختبرات وصيدليات وأشعة 
وغير ذلك ما يتعلق باالستشارات والتشخيص 
والعــالج والوقاية لرفع مؤشــرات الرعاية 
الصحية في الكويت عبر الوقاية والتوعية 
املجتمعية، وكذلك كون الشركة أول مؤسسة 
رعاية صحية في الشرق األوسط بالشراكة 
بني القطاعني احلكومي واخلاص (PPP) مبا 
يسهم في تنويع مصادر الدخل ورفد االقتصاد 

الكويتي.
من جانبه، قال د.الطوالة: في حال تضافر 
اجلهــود بــني وزارة الصحة ومراكز شــركة 
ضمان، ســتصبح اخلدمة املقدمة في مراكز 
الرعاية الصحية التابعة لوزارة الصحة أفضل، 
متمنيا تعاون جميع اجلهات إلجناز مختلف 
أهداف شركة ضمان على أرض الواقع كونها 
مبادرة حكومية يشارك فيها القطاع اخلاص 

ويعود بالنفع على جميع أهل الكويت.

ثامر عرب ود.إبراهيم الطوالة وعدد من املشاركني في االجتماع

كلية بوكسهل الكويت متنح درجة 
البكالوريوس في التجارة وجتارة األزياء

تعاونية الفروانية تسّلم «الزكاة» ٦٣ ألف دينار

«اإلغاثة» تطلق مشروع «العشيات» أللف 
أسرة متعففة بالتعاون مع أمانة األوقاف

أصدر سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد 
مرســوما بتعديل ترخيص كلية بوكســهل 
الكويت، حيث ستمنح الكلية مبقتضاه درجة 
البكالوريــوس في التجــارة وجتارة األزياء 
وتفريعاتها بنظام ٢+٢ حلملة الدبلوم، وذلك 
بعد اجتياز متطلبات االعتماد األكادميي التي 
يقررهــا مجلــس اجلامعات اخلاصــة. علما 
أن الكليــة متنــح حاليا درجــة الدبلوم في 
التخصصات التالية: إدارة األعمال وفروعها، 
فنــون التصميم وتقنيــات البناء وفروعها، 
نظم املعلومات واملكتبات وفروعها، العلوم 

التطبيقية وفروعها.
تقــدم د.علي عريفة رئيــس الكلية بهذه 
املناسبة باملباركة ألعضاء الهيئة التدريسية 
وأعضاء الهيئة اإلدارية وطلبة الكلية والذي 
أكــد على حرص الكلية على توســيع اآلفاق 
وتوفير تخصصات جديــدة لطلبتها وعلى 
اســتمرارية تطوير مناهجها ملا يتناسب مع 
ســوق العمل. وأوضــح ان الكلية ســتوفر 
التجــارة مبختلــف فروعهــا  تخصصــات 

محمد راتب

أعلــن رئيــس مجلس 
إدارة جمعيــة الفروانيــة 
التعاونية أحمد اجلســار 
فــي تصريح لـــ «األنباء» 
أنه مت تســليم شيك لبيت 
الزكاة مببلغ ٦٣ ألف دينار، 
وذلك بعد احتســاب زكاة 
إلــى  اجلمعيــة، مشــيرا 
حرص املجلس على أن يتم 
صرف األموال ملستحقيها 
وفق الضوابط الشــرعية 

واملصارف املتفق عليها.
وذكر أنه تسلم الشيك مدير إدارة تنمية 
املوارد في بيت الزكاة نايف اجليماز بحضور 
رئيس قسم خدمة الشركات بالتكليف في البيت 
علي العوضي، وجرى التأكيد على ضرورة 
جعل األولوية في صرف املبلغ على احملتاجني 
في منطقة الفروانية واملناطق التابعة لعمل 
اجلمعية وفق البيانات املتوافرة لدى البيت 

أطلقت جمعيــة اإلغاثة 
مشـــــــروع  اإلنســــانية 
«العشــيات» بالتعاون مع 
العامــة لألوقــاف  األمانــة 
لتوزيع الكــروت املمغنطة 
والتي بلغ عددها نحو ١٠٠٠ 
أســرة من األســر املتعففة 

واحملتاجة في الكويت.
وفي هــذا الصــدد، قال 
أمني سر اجلمعية الكويتية 
لإلغاثة اإلنسانية خالد عيد 
الرشيدي، إن هذا املشروع 
اخليري املميز يوفر لألسر 

املتعففة احتياجاتها من املأكل واملشــرب إذ 
يتم تقدمي املساعدات من خالل قاعدة بيانات 
لدى اجلمعية يتم حتديثها باستمرار ومزودة 
مبعلوماتهم، مشيرا إلى ان املشروع يتضمن 
صرف مواد غذائية يتم شــراؤها بواسطة 
الكروت املمغنطة من خالل إحدى األسواق 
املركزية التي لها أفرع منتشرة في الكويت.

كتخصص احملاسبة وتخصص إدارة األعمال 
الدولية، باإلضافة إلى تخصص جتارة األزياء 
وهو تخصص تنفرد به كلية بوكسهل الكويت 
والذي يجمع بني تخصصات التصميم وإدارة 
األعمال الدوليــة، ينصب تركيز املنهج على 
تطوير مهارات التصميم والتقنيات احلديثة 
في التســويق وفق تطلعات األفراد اللواتي 

يطمحن الى تأسيس مشروعهن اخلاص.

والتي يتم حتديثها بشكل مستمر.
وأضــاف أن تعاونية الفروانية تســعى 
لتوفير اخلدمات النوعيــة املميزة لروادها، 
وحتــرص دائمــا على حتقيق نتائــج مالية 
إيجابية، مشيرا إلى أنه يتم تطبيق سياسة 
تســويقية وخدميــة ناجحــة ســاهمت في 
استقطاب مختلف شرائح املجتمع للتسوق 

من جمعية الفروانية التعاونية.

أنهــا  الرشــيدي  وبــني 
عمدت إلى تقدمي املساعدات 
في شــكل بطاقات ممغنطة 
حتــى حتصــل كل أســرة 
علــى ما حتتــاج اليــه من 
املــواد الغذائيــة املتنوعة، 
الفتــا الى ان اخليارات أمام 
املستفيدين من هذه الكروت 
املمغنطة مفتوحة في حتديد 
املشــتريات التــي يرغبون 
بتوفيــر احتياجاتهم منها 
بعد أن مت االتفاق مع إحدى 
األسواق املركزية للتسهيل 
على املســتفيدين. وأشار الى انه مبثل هذه 
املشاريع نسعى إلى ترجمة معاني التراحم 
والتكافل االجتماعي وكل املبادئ اإلنسانية 
والقيــم النبيلة التي تتحقــق عبر تخفيف 
معاناة احملتاج وإغاثــة املنكوب وامللهوف 
والفقير، مثمنا جهود األمانة العامة لألوقاف 

واحملسنني من أبناء الكويت.

األولوية في صرفها على أبناء املنطقة واملناطق التابعة لعملها

أحمد اجلسار يسلم شيك الزكاة

خالد عيد الرشيدي

١٫٥ مليون مشاهدة ألغنية البنك الوطني باألعياد الوطنية

الكويت  يحــرص بنــك 
الوطني سنويا على االحتفال 
باألعياد الوطنية من خالل 
تقــدمي عمــل فنــي مميــز 
يشارك من خالله املواطنني 
احتفاالتهــم. وجــاء العمل 
العــام بعنوان  الفني هــذا 
«املــاي ماضي ومســتقبل 
الكويت.. حافظ عليه» والذي 
ميثل تدشينا ملبادرة وطنية 
أطلقها البنك للحفاظ على 
املياه ضمن اســتراتيجيته 

لتحقيق االستدامة.
وعلــى غــرار األعمــال 
الفنية التي يقدمها الوطني 
الوطنية  احتفاال باألعيــاد 
خالل السنوات السابقة، فقد 
حصد العمــل الفني «املاي 
ماضي ومستقبل الكويت.. 
حافظ عليه» هذا العام أكثر 
من ١٫٥ مليون مشاهدة على 
قناة الوطني على يوتيوب 

في أول أيام عرضه.

مديرة اإلعالن في بنك الكويت 
الوطني بسمة خالد احلسن: 
«احتفالنا باألعياد الوطنية 
أصبح تقليدا سنويا راسخا 
للبنك حيث نحرص في كل 
عــام على تقــدمي عمل فني 
متميز يقدم رسالة وطنية 
ونشارك من خالله احتفاالت 
واعتزازهــم  الكويتيــني 
بالوطــن وحرصهــم علــى 

تقدمه وازدهاره».
وأضافت احلسن: «العمل 
الفني هذا العام اســتثنائي 
ملبــادرة  إطالقــا  وميثــل 
وطنية برعاية البنك تستمر 
فعالياتها علــى مدار العام 
وتهــدف إلى احلفــاظ على 
املياه وترشــيد استهالكها 
وذلــك ضمن جهــود البنك 
املكثفة لتحقيق االستدامة 
والتزامــه بتطبيق معايير 
احلوكمة البيئية واملجتمعية 

واملؤسسية».

LEED الذهبيــة الرائدة في 
تصميمــات الطاقة والبيئة 
للمبانــي احلديثة، كما يتم 
تطبيق نظــام إعادة تدوير 
املياه الرمادية الستخدامها 
في دورات املياه ونظام إدارة 

اإلضاءة املوفر للطاقة.
ويحرص البنك الوطني 
الفاعلــة  علــى املشــاركة 
املناســبات  فــي مختلــف 
واألعيــاد الوطنيــة، وذلك 
في إطار التزامه مبسؤوليته 
االجتماعية. وكان البنك قد 
أطلــق العديد من املبادرات 
اخلاصــة باألعياد الوطنية 
على غرار مبــادرة «وطني 
الكويت» و«هذا هو الكويتي» 
يــا  وأوبريــت «حبيبتــي 
كويت»، و«السدرة» والعديد 
من األعمــال الفنية مازالت 
مطبوعــة فــي ذاكــرة كل 
املواطنني على مدار سنوات 

عديدة وأجيال متعاقبة.

وأعربــت احلســن عــن 
ســعادتها باإلقبــال الكبير 
على مشاهدة العمل الفني ما 
يعكس احلرص على مشاهدة 
ما يقدمه الوطني من جديد 
كل عام، حيث حتولت تلك 
األعمــال إلى لوحــات فنية 
وطنية راســخة فــي ذاكرة 

األجيال.
ويعد احلفاظ على املياه 
وترشيد استهالكها من أبرز 
إجنازات بنك الكويت الوطني 
في مجال االســتدامة خالل 
العام ٢٠٢٠ حيث جنح البنك 
في خفض اســتهالك املياه 

بنسبة كبيرة.
وجدير بالذكر أن تصميم 
وإدارة مقــر بنــك الكويت 
الوطنــي تقــدم منوذجــا 
يحتــذى للمباني اخلضراء 
حيــث مت تصميــم املبنــى 
وإجنــاز كل أعمــال البنــاء 
مبــا يتوافــق مــع معايير 

ً العمل الفني جمع الكاتب بدر بورسلي وامللحن غنام الديكان بعد غياب ألكثر من ٣٠ عاما

بسمة خالد احلسن

ويجمــع العمــل الفنــي 
بورســلي  بــدر  الكاتــب 
وامللحــن غنام الديكان بعد 
غياب األعمــال الفنية التي 
جتمعهمــا ملدة تزيــد على 
٣٠ عاما ليجتمعا من جديد 
وتتجسد إبداعاتهما املعهودة 
في العمــل الوطني املتميز 
الذي قدمته املطربة حنني.

وبهــذه املناســبة، قالت 

Ooredoo تدعم مشاريع «النجاة» في املجاالت املختلفة 
 Ooredoo شــركة  تقــف 
لالتصاالت، أول شركة اتصاالت 
تقدم اخلدمات الرقمية املبتكرة 
في الكويت، في طليعة الشركات 
الداعمــة لقضايــا الشــعوب 
اإلنســانية وذلــك مــن خالل 
إطالق ورعاية مبادرات إنسانية 
شــملت العديد من األنشــطة 
واالجتماعيــة،  التعليميــة 
واخليريــة والتنمويــة فــي 
الكويت وخارجها، من شانها 
أن تعلــي من قيمة اإلنســان 
وحتفــظ لــه كرامتــه. وعلى 
املبادرات املجتمعية،  خارطة 
لعبت الشراكة االستراتيجية 
بني Ooredoo الكويت وجمعية 
النجاة اخليرية منذ ســنوات 
عدة حتى اليوم دورا كبيرا في 
رفع مستوى مساهمة الشركة 
في مختلف املبــادرات، حيث 
تبرعــت Ooredoo مببلغ ١٤٦ 
ألف دينــار جلمعيــة النجاة 
اخليرية خالل عام ٢٠٢١ دعما 
منها للمشاريع التي تعمل في 
محاور املســاعدات اإلنسانية 
واإلغاثيــة، الرعاية الصحية 
ومكافحة املرض، نشر التعليم 
ابتكار املســتقبل  واملعرفــة، 

االجتماعــي ودعــم احليــاة 
الكرمية لألسر املتعففة التي 
ال تستطيع ســداد اإليجارات 
الشهرية. كما أطلقت «النجاة» 
بالتعاون مع Ooredoo مشروع 
«٧ســنابل تعيــد لهــم نــور 

احلياة».
إدارة  وقــال مديــر أول، 
االتصال املؤسسي لدى شركة 
مجبــل  الكويــت،   Ooredoo
األيــوب: إن Ooredoo قامــت 

بيوت الفقراء في ٧ دول وهي: 
تشــاد والنيجر وبنغالديش 
وســيالن واليمــن والفلبــني 

وإندونيسيا.
وقال الثويني: «بفضل اهللا 
جل وعــال ثم بدعم شــريكنا 
 ،Ooredoo االستراتيجي شركة
حققنا خالل العام املاضي ٢٠٢١ 
العديد من اإلجنازات املميزة 
فــي شــتى القطاعــات منهــا 
اإلغاثية والتعليمية والطبية 
واإلنشائية والتنموية، ويقدر 
الدعــم بقيمــة ١٤٦ ألف دينار 
ملشاريع متنوعة داخل الكويت 

وخارجها.

بدعم قرية النجاة اإلنســانية 
بالنيجــر والتــي تعــد عالمة 
إنسانية بارزة تضاف لرصيد 
الكويــت اإلنســاني العاملــي، 
حيث تضــم القرية ٥٠ منزال 
ومدرســة تعليمية ومسجدا 
وبئرا ارتوازية للمياه العذبة 
ومزرعة وقفية. علما أن مثل 
هذه املشاريع الرائدة تسهم في 
حتقيق وحفظ كرامة اإلنسان.

وأكــد رئيس قطاع املوارد 
العامــة واإلعالم  والعالقــات 
بجمعية النجاة اخليرية، عمر 
الثويني، أن اجلمعية حققت 
بدعم Ooredoo مشــروع بناء 

تشمل النواحي اإلنسانية والتعليمية والتنموية داخل  الكويت وخارجها مببلغ ١٤٦ ألف دينار في عام ٢٠٢١

عمر الثويني عبدالعزيز يعقوب البابطني وعمر الثويني ومجبل األيوب في لقطة جماعية مع فريق العملمجبل األيوب

والريادة، ومتكني املجتمعات.
الرائــدة  ومــن املشــاريع 
التــي متــت بالتعــاون مــع 
جمعية النجاة اخليرية داخل 
الكويت، مشــروع «أبشــروا 
باخليــر» واخلــاص بســداد 
اإليجارات عن األسر املتعففة 
التي تعيش داخل الكويت من 
شتى اجلنسيات واجلاليات. 
وهدف هذا املشروع اإلنساني 
إلــى تعزيز فضيلــة التكافل 

العويسي: «الهالل األحمر» ساهمت في إبراز 
الوجه احلضاري للكويت حكومًة وشعبًا

أشاد رئيس هيئة الهالل األحمر السعودي 
د.جالل العويسي بجهود جمعية الهالل األحمر 
الكويتــي في دعم بناء القدرات والشــراكات 
والتنسيق مع هيئات وجمعيات الهالل األحمر 
بدول مجلس التعاون واملنظمات اإلنسانية 
إلغاثــة املنكوبني ومد يد العون لهم في دول 

مختلف العالم.
وقال العويســي في تصريح لـــ «كونا» 
أمــس األربعاء عقــب لقائه والوفــد املرافق 
رئيــس مجلس إدارة الهــالل األحمر د.هالل 
الساير إن اجلمعية ساهمت بأعمالها اخليرية 
واملتنوعة في إبراز الوجه احلضاري للكويت 
حكومة وشعبا. وأضاف انه اطلع على حجم 
البرامج اإلنسانية التي تنفذها اجلمعية في 
مختلف دول العالم ومنها اليمن والصومال 
وإندونيسيا والسودان وبنغالديش وسورية 
واألردن ولبنان ملساندتها وحتسني أوضاعها 

املعيشية وإغاثة الالجئني والنازحني منها.
وذكــر أنه تعرف علــى دور اجلمعية في 
مســاعدة األســر احملتاجــة واملتعففة داخل 
الكويــت مــن الناحيــة اإلغاثيــة والصحية 

والتعليمية، مشــيدا باالهتمام الكبير الذي 
يوليــه الهــالل األحمــر الكويتي ملشــاريعه 
اإلنسانية بتوفير جميع مستلزمات احلياة 

للمحتاجني في دول العالم.
مــن جانبه، أعرب الســاير عن ســعادته 
بزيارة العويسي والوفد املرافق له لالطالع 
على نشاطات وإجنازات الهالل األحمر الكويتي، 
الفتا إلى أن ذلك ميثل أهمية بالغة بالنسبة لهم.

وأشاد الساير بالتعاون والتنسيق املشترك 
بــني هيئات وجمعيات الهــالل األحمر بدول 
املجلس في مجاالت العمل اإلغاثي واإلنساني 
لدعم احملتاجني واملتضررين جراء الكوارث 
الطبيعيــة أو من صنع اإلنســان. ولفت إلى 
أهمية تكثيف التنسيق والتواصل بني هيئات 
وجمعيات الهالل األحمر بدول مجلس التعاون 
انطالقــا مــن دورها املهم ملواجهــة تداعيات 
املرحلة التي متر بها املنطقة، داعيا إلى توحيد 
مواقفها ملواجهة هذه القضايا. وأكد الســاير 
على اســتمرار جهــود اجلمعية في مواصلة 
برامجها اإلغاثية للتخفيف من معاناة الالجئني 

والنازحني في مختلف بقاع العالم.

أشاد بجهود اجلمعية في التنسيق مع املنظمات اإلنسانية إلغاثة املنكوبني

د.جالل العويسي ود.هالل الساير

جانب من اللقاء

احلسن: العمل الفني تدشني ملبادرة وطنية ُيطلقها البنك تستمر طوال العام للحفاظ على املياه

زكاة العثمان: ننفذ مشاريع تنموية 
ونبني املساجد وندعم املرضى

قــال مديــر زكاة العثمان 
النجــاة  التابعــة جلمعيــة 
اخليرية أحمد الكندري: قمنا 
املاضــي ٢٠٢١  العــام  خــالل 
ببنــاء ٣٩ مســجدا وبدورنــا 
نحرص علــى تفقــد وزيارة 
الدول املستفيدة ونتعاون مع 
الهيئات واجلمعيات املعتمدة 
في منظومة وزارة اخلارجية، 
مضيفا أن «زكاة العثمان» قامت 
بدعم ومساندة املرضى، حيث 
ساهمت في توفير (األطراف 
الصناعية، وأجهزة الغســيل 

الكلــوي، بجانب تقدمي املســاعدات املاديــة للمرضى، وتوفير 
الكرســي املتحركة)، كذلك قامت اللجنة ببنــاء منازل الفقراء 
خارج الكويت وكفالة «أئمة» املساجد، وحرصت زكاة العثمان 
على تنفيذ العديد من املشــاريع التنموية مثل «احملل الوقفي، 

ومناحل العسل، ومزارع الدواجن وماكينات اخلياطة».
للتواصل مع زكاة العثمان االتصال على ٩٩٣٨٨٨٧٨ أو زيارة 

مقر زكاة العثمان بالروضة أو حولي.

أحمد الكندري

متديد فترة برامج االحتفاالت 
الوطنية حتى ٣١ مارس

أعلنت اللجنة الوطنية الدائمة لالحتفال باألعياد واملناسبات 
الوطنية أمس األربعاء متديد فترة برامج االحتفاالت باألعياد 
الوطنية حتى ٣١ مارس املقبل تزامنا مع قرار مجلس الوزراء 
بتخفيف القيود واالشتراطات الصحية املتعلقة بجائحة كورونا.

وقالت املتحدثة الرسمية باسم وزارة اإلعالم أنوار مراد في 
بيان صحافي إن جلنة االحتفاالت وبالتزامن مع انطالق احلملة 
الوطنية لالحتفال باألعياد الوطنية ٢٠٢٢ حتت شــعار «جنة 
لنا كلنا»، قررت متديد برامج وفعاليات وأنشــطة االحتفاالت 
الوطنية بالعيد الوطني الـ ٦١ ويوم التحرير الـ ٣١ حتى يوم 
اخلميــس املوافق ٣١ من شــهر مارس املقبل، مشــيرة الى أن 
اللجنة تســعى الى إضفاء املزيد من أجــواء الفرح واالفتخار 
باملناســبات الوطنيــة والتي متثل ذكــرى عزيزة لكل مواطن 
ومقيم على أرض الكويت. وأضافت مراد أن برامج االحتفالية 
ســتكون مميزة من خــالل العروض التي ستشــهدها مناطق 
الكويت كافة مبشــاركة مختلف مؤسســات الدولة، موضحة 
أن مــن تلك الفعاليات عرض لوزارة الدفاع مبشــاركة وزارة 
الداخلية واحلــرس الوطني بجانب أبراج الكويت إضافة الى 

عرض جوي للقوة اجلوية الكويتية.
وبينت أنه ســتكون هنــاك أيضا عروض خاصة في مركز 
الشيخ جابر األحمد الثقافي وأسواق املباركية واحلدائق العامة 
واملنتزهات واألســواق. كما جددت اللجنــة الدائمة لالحتفال 
باألعياد واملناسبات الوطنية دعوتها للمواطنني واملقيمني إلى 
االلتزام باالشتراطات الصحية الكفيلة بضمان سالمة اجلميع.


