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«ضمان» تنضم ملبادرة امليثاق العاملي لألمم املتحدة«KIB» يسهم في التوعية بخدماته لـ«ذوي الهمم»

«كي دي كاو» أطلقت حملة العودة إلى املدارس لتوعية
 الطالب بأهمية املنتجات الصحية واحلليب الطازج

فــي إطــار برنامجــه الرائد فــي مجال 
املســؤولية االجتماعية، وضمن مبادراته 
التوعوية نحو حتقيق أهداف نشر الثقافة 
املالية واملصرفية، ضمن احلملة املصرفية 
الوطنيــة «لنكــن على دراية»، أشــار بنك 
الكويت الدولي KIB إلى مجموعة اخلدمات 
التي يوفرها لشــريحة العمــالء من ذوي 
الهمــم، ليضمن لهم تذليل جميع العقبات 
التــي حتــول دون حصولهــم علــى أرقى 
مستوى من اخلدمات املصرفية، وذلك تأكيدا 
لاللتــزام بالتعليمــات اخلاصة باخلدمات 
التي تقدمها البنوك لشــريحة العمالء من 
ذوي الهمــم، والتي تضمنت مجموعة من 
املبادئ واملمارسات، مبا يتيح لهذه الشريحة 
االستفادة القصوى من املنتجات املصرفية. 
وفي هذه املناسبة، قال مساعد مدير وحدة 
KIB جــودة اخلدمة محمد دشــتي: «يولي

أهميــة خاصة لشــريحة العمالء من ذوي 

انضمت شركة مستشفيات 
الضمان الصحي (ضمان) إلى 
مبادرة امليثاق العاملي لألمم 
املتحدة، وهي منصة قيادية 
تطوعية للتطوير والتطبيق 
واإلفصــاح عن ممارســات 
األعمال املسؤولة للشركات 
من خالل دعم التعاون الدولي 
واملؤسســي لبناء شراكات 
حقيقيــة، وإيجــاد حلــول 
مبتكرة للتحديات املشتركة، 
وممارســة األعمال بطريقة 

مسؤولة.
وتضــم مبــادرة امليثاق 
العاملي لــألمم املتحدة آالف 
الشــركات واملؤسسات على 
مســتوى العالم، التي تبدي 
التزامهــا بتبنــي وتطبيــق 

إجراءات جتارية مسؤولة.
التنفيذي  الرئيس  وقال 
لشركة «ضمان» ثامر عرب 
«إننا كشــركة ضمان نفخر 
باالنضمام إلى مبادرة األمم 
املتحدة والتــي تتوافق مع 
قيم ومبادئ الشــركة، وأن 
تكون ضمان ضمن الشركات 
إقليميــا وعامليــا  األخــرى 
امللتزمــة باتخــاذ إجراءات 
مسؤولة مما ينعكس عليها 

وعلى العالم».
وبــني أن شــركة ضمان 
رائدة في مجال تقدمي الرعاية 
الصحية، من خــالل اعتماد 
وتنفيذ منوذج احملافظة على 
الصحة، حيث تؤمن باحلفاظ 
على البيئة، وتعزيز الشفافية 
والنزاهــة وتكافــؤ الفرص، 
مشيرا إلى أن القطاع الصحي 
يعد من القطاعات الهامة التي 

مبناسبة العودة للمدارس 
وفي إطار املسؤولية املجتمعية 
للشــركة الكويتيــة لأللبــان 
(كــي دي كاو)، أطلقت إدارة 
التســويق حملة العودة الى 
املــدارس مع كــي دي كاو في 
مجمع األڤنيــوز للفترة من ١

إلى ٣ سبتمبر اجلاري، وذلك 
املنتجات  للتوعيــة بأهميــة 
الصحيــة واحلليــب الطازج 

لصحة أبنائنا الطالب.
وفي هذا اإلطار، أكدت مديرة 
الكويتية  التسويق بالشركة 
لأللبان علياء جمال أن الشركة 
الكويتية لأللبان حترص دائما 
على التواصل الدائم مع عمالئها 
وخاصة األســر التي تستعد 
مع أبنائهــا للعودة إلى العام 
الدراسي اجلديد والسيما بعد 

االنقطاع الطويل. 
وأضافت: نظرا ألن العام 
اجلديــد ســيكون حضــور 
الطــالب بشــكل كامــل لذلك 
اطلقنا حملة العودة للمدارس 
اآلبــاء واألمهــات  لتوعيــة 
الغــذاء الصحي  على أهمية 
واملتوازن واالهتمام باملنتجات 
الصحية اخلالية من األلوان 

الهمم، كما تأتي شريحتهم ضمن الشرائح 
احملورية واألساسية لدى KIB، لذلك، حرص 
البنك على توفير جميع الوسائل الكفيلة 
بحصــول ذوي الهمم على أفضل اخلدمات 
املصرفية التي تقدم لبقية العمالء، مبا في 

الرقمي املتسارع في العالم بعد 
أزمة كورونا، يواصل مقدمو 
خدمــات الرعايــة الصحية، 
ونحن مــن ضمنهم، تطوير 
البنية التحتية لتوفير الرعاية 
الصحية الرقمية واالستجابة 
املتزايــدة  لالحتياجــات 

للمرضى واملستفيدين.
يذكر أن شركة مستشفيات 
الضمان الصحــي (ضمان) 
أجنــزت مستشــفيني فــي 
محافظتي األحمدي واجلهراء 
بسعة ٦٦٠ سريرا، باإلضافة 
إلــى أربعــة مراكــز صحية 
للرعاية األولية موزعة على 
مختلــف احملافظــات والتي 
تعمــل حاليا كمراكز خاصة 
تســتقبل كل طالبي الرعاية 
الصحيــة متهيــدا الفتتــاح 
منظومة ضمان واســتقبال 
الشــريحة التي ستســتفيد 

من خدماتها.
وستقدم ضمان من خالل 
منظومتهــا الصحية التأمني 
اإللزامي واخلدمات الصحية 
األوليــة والثانوية للعاملني 

ذلك التسهيالت االئتمانية والتمويل وغيرها 
دون زيادة أي أعبــاء عليهم، من أرباح أو 
رسوم وغيرها من تكاليف إضافية، كما بادر 
البنك بتهيئة كافة السبل لتمكينهم من زيارة 
فروعه والتعامل فيها بكل راحة وسهولة».

فــي القطاع اخلــاص (املادة 
١٨) وعائالتهم، ضمن منوذج 
احملافظة على الصحة العامة، 
وهو منوذج فريد يقوم على 
مفهــوم الصحــة الوقائيــة 
والذي سيقدم للمرة األولى 
في منطقة الشرق األوسط.

العاملي  امليثــاق  وميثــل 
لألمم املتحدة دعوة للشركات 
في كل مكان ملواءمة عملياتها 
واســتراتيجياتها مع عشرة 
مبــادئ مقبولــة عامليــا في 
مجــاالت حقــوق اإلنســان 
والعمــل والبيئــة ومكافحة 
الفساد، واتخاذ إجراءات لدعم 
أهداف األمم املتحدة والقضايا 
الواردة في أهــداف التنمية 

املستدامة.
يذكر أن امليثــاق العاملي 
لــألمم املتحدة أطلق في عام 
٢٠٠٠، وهــو أكبــر مبــادرة 
استدامة للشركات في العالم، 
ويضم أكثر من ٩٥٠٠ شركة 
و٣٠٠٠ موقع غير جتاري في 
أكثر من ١٦٠ دولة، وأكثر من 

٧٠ شبكة محلية.

عرب: شركة مستشفيات الضمان الصحي رائدة مبجالهاضمن دعمه حلملة «لنكن على دراية» التوعوية

في إطار املسؤولية املجتمعية للشركة الكويتية لأللبان

ثامر عربمحمد دشتي

علياء جمال

التزمــت بأهــداف التنميــة 
املســتدامة لــألمم املتحــدة، 
واحلرص على توفير الرعاية 
الصحية ملاليني األشــخاص 

في أنحاء العالم.
وأضاف «إننــا نؤكد من 
إلى امليثاق  خالل انضمامها 
العاملــي لــألمم املتحدة على 
دعم حقوق اإلنسان، وهو ما 
تتضمنه مدونة قواعد السلوك 
وسياسة املوارد البشرية وكل 
أنظمة وسياســات الشــركة 
املوجودة بالفعل، فنحن في 
ضمان نحترم ونقدر جميع 
موظفينا ونتعامل معهم على 
قدم املســاواة دون أي شكل 

من أشكال التمييز».
وتابع أن من املبادرات التي 
تبنتها شــركة ضمان إعداد 
دليل خــاص للحوكمة الذي 
يعد أحد الركائز األساســية 
وممارســة  تطبيــق  فــي 
مبــادئ حوكمــة الشــركات 
داخل الشــركة لتعزيز ثقة 
املستثمرين واملتعاملني معها.

وتابع أنه في ظل التحول 

الصناعية واملواد احلافظة. 
وأكدت جمــال أنه في ظل 
احلضور الكثيف لرواد حملة 
العودة للمدارس والذي جتاوز 
العشر آالف زائر خالل ثالث 
أيــام قامــت إدارة التســويق 
بتوزيــع منتجــات الشــركة 
علــى األطفــال املقبلــني على 
العــام اجلديــد، مشــيرة إلى 
أن الشــركة الكويتية لأللبان 
هي أول وأكبر شركة وطنية 
تنتج احلليب واللنب الطازج 
يوميا من املزارع الكويتية إلى 

املستهلك منذ عام ١٩٦٠.

مستشفى السيف يحصد شهادة
االعتماد الدولي الكندي من الدرجة املاسية

بيان لطب األسنان حتصد االعتراف الدولي كأفضل 
بيئة عمل من «Great Place to Work» العاملية

«البوليفارد» ينّظم فعالية فنية بالتعاون 
مع «Art n Dine» ملواهب األطفال

أقام مجمــع البوليفارد بالتعاون مع شــركة Art n Dine اجلمعة 
٢ ســبتمبر اجلاري فعالية فنية وترفيهية واجتماعية داخل املجمع 

لدعم املواهب والطاقات االبداعية في الرسم لالطفال.
حيث أتاحت هــذه الفعالية فرصة لألطفال املبدعني االســتمتاع 
بتجربة مليئة بالطاقات اإليجابية للفئة العمرية من ٥ ســنوات الى 
١٤ ســنة بحضور رســام محتــرف مع تقدمي وجبــات الطعام خالل 

جتربة الرسم.
ومت تنظيم هذه الفعالية برعاية ماكدونالدز وكاندي كب سويت، 
حيث مت تقدمي الوجبات واحللويات والهدايا لألطفال. وقد أعرب فريق 
التسويق لدى مجمع البوليفارد عن سعادتهم وامتنانهم بنجاح هذه 
الفعالية وبالتعاون الذي جمعهم مع فريق Art n Dine مع التمنيات 

بتكرار هذه التجربة مرة أخرى في املستقبل.

فــي إجناز جديــد يضاف 
لســجل إجنازاتــه احلافــل 
ويرســخ ريادتــه ومكانتــه 
املرموقــة فــي مجــال جودة 
الشــاملة  الرعايــة الصحية 
والتزامــه مبواصلة االرتقاء 
بجــودة وســالمة اخلدمــات 
الصحيــة املقدمة للمواطنني 
واملقيمني فــي الكويت، أعلن 
مستشــفى الســيف مؤخــرا 
حصوله على شهادة التقييم 
املاسي من قبل مجلس االعتماد 
الكندي، املؤسســة  الدولــي 
الرائدة عامليــا، والتي متنح 
ملعاييــر  مســتقال  تقييمــا 
املمارســات والرعايــة التــي 
تعتمدها املؤسســات الطبية 

في جميع أنحاء العالم.
ويأتي حصول مستشفى 
الســيف علــى هــذا االعتماد 
الرفيع، وهو شــرف وتقييم 
ال تناله ســوى املستشفيات 
الرائــدة التي تقــدم خدمات 
طبية متميــزة، ورعاية ذات 
جودة عالية، وابتكارات مهنية، 

أعلنت بيان لطب األسنان 
مؤخــرا عــن حصولهــا على 
االعتماد رفيع املستوى كأفضل 
Great بيئــة عمل مــن منظمة

Place to Work® العاملية، وذلك 
بعد حتليل شــامل ومســتقل 
Great Place أجرتــه منظمــة

to Work® الشــرق األوســط، 
لتصبــح بذلك أول مؤسســة 
خدمــات طبيــة فــي الكويت 
حتصل علــى هــذا النوع من 
االعتراف الدولي، وتنضم إلى 
قائمة أفضل العالمات التجارية 
التي نالت هــذا االعتماد على 

مستوى العالم.
وقــد متكنــت بيــان لطب 
األسنان من الوصول إلى هذا 
اإلجناز بعــد إجــراء املنظمة 
الســتطالعات الرأي بشفافية 
Trust تامــة، وفــق منــوذج

Index الــذي يضمن احملافظة 

وجتــدر اإلشــارة إلى أن 
االعتماد الدولي الكندي ال يقوم 
فقط بتقييم املستوى الطبي 
والفني للمؤسسة الطبية بل 
ويقوم كذلــك بتقييم اإلدارة 
اإلدارات  التنفيذية وموظفي 
العمل  املختلفــة وإجــراءات 
واجلــودة وبرامــج التطوير 
والتدريــب والتي تهدف إلى 
احملافظة على كفاءة اخلدمات 
املقدمة وتعزيز توظيف املوارد 
واحلد من املخاطر وحتسني 

بذلتها جلعل بيئة العمل أكثر 
إيجابية، بشكل يؤدي إلى إحراز 
أفضل النتائج على مســتوى 
الفريق، وعلى املستوى الفردي 
لكل من موظفينا ومراجعينا». 
كما أضــاف إلى جانــب ذلك: 
«لقــد شــهدنا في بيــان لطب 
األســنان هذا العــام حتوالت 
إيجابية واســعة النطاق على 

اجلودة والسالمة.
وفــي تصريــح صحافي 
بهذه املناسبة، أثنى الرئيس 
التنفيذي د.أشرف احلاج على 
جهود فرق عمل املستشــفى 
وفريق مراقبة اجلودة والطاقم 
الطبــي، مشــيدا بحرصهــم 
جميعا علــى توفيــر رعاية 
طبية متقدمة تضاهي أحدث 
املستجدات العاملية في املجال 
الطبي وتوفير خدمة متفوقة 
ذات جودة ونتائج إيجابية.

مســتوى العالمــة التجاريــة 
اخلاصة بنا، ويأتي حصولنا 
على هذا االعتماد متماشيا مع 
خطة التطوير الشــاملة التي 
جنريهــا لعالمتنــا التجارية، 
الســتراتيجيتنا  وإطالقنــا 
اجلديــدة بالكامل، التي عملنا 
على تصميمها بعناية شديدة 
لتحقيق التميز بشكل أكبر في 
بيان لطب األسنان، وبهدف تفرد 
عالمتها التجارية عن مختلف 
العالمــات التجاريــة األخرى 
لســائر مؤسســات اخلدمات 
الطبية والرعاية الصحية في 
الكويتي، حيث يركز  السوق 
جوهــر هــذه االســتراتيجية 
اجلديدة على اجلانب الشخصي 
لكل من موظفينا وعمالئنا، مما 
يؤكــد حقيقة أن موظفينا هم 
أحد أهم أصولنا وأكبر مصادر 

الدعم لدينا.

إجناز وطني غير مسبوق كأول مؤسسة طبية بالكويت تنال هذا التصنيف

شهادة التقييم املاسي من قبل مجلس االعتماد الدولي الكندي

جانب من الفعالية

د. أشرف احلاج

ونتائــج طبية اســتثنائية، 
إقــرار وتأكيد جديد  مبنزلة 
على مســتوى التميــز الذي 
يحققه مستشفى السيف كل 
يوم فــي عملياته وأنشــطة 
جميع إدارته وطواقمه الطبية 
التي  والتمريضية واإلدارية 
تعتمد أرقى املقاييس العاملية 
والتي يحرص املستشفى من 
خاللها على تقدمي أفضل عناية 
ورعاية طبية للمرضى وفي 

جميع التخصصات.

علــى مســتوى مؤشــر الثقة 
خالل اإلجراءات، لتقييم رضا 

املوظفني في جميع املجاالت.
وفي سياق تعليقه على هذا 
اإلجناز، قال د.محمد الغمالس، 
الرئيس التنفيذي لبيان لطب 
األسنان: «نحن فخورون جدا 
بهذا اإلجناز، الذي يعكس جهود 
إدارة بيان لطب األسنان التي 

«الهالل األحمر» توزع مساعدات إغاثية
على متضرري الفيضانات والسيول في باكستان

«الوطني للثقافة» يستأنف العمل بإستراتيجيته 
٢٠٢٣ - ٢٠٢٨ وفق رؤية كويت جديدة ٢٠٣٥

أعلنت جمعية الهالل األحمر عن توزيع 
مساعدات إغاثية على متضرري الفيضانات 
مبقاطعة دادو في إقليم السند الباكستاني، 
تضمنت مواد غذائية ومستلزمات طبية 

وخياما إليواء النازحني.
وقــال رئيــس بعثــة اجلمعيــة الى 
باكســتان يوســف املعراج، فــي اتصال 

هاتفي مع «كونــا»، ان هذا العون املقدم 
الى املتضررين من الفيضانات في باكستان 
ميثل جزءا يسيرا من دور الكويت املستمر 
في الوقوف الى جانب متضرري الكوارث.
وأضــاف أن املســاعدات التي وزعت 
بالتعاون مع الهالل األحمر الباكســتاني 
تعكس الصورة احلقيقية لعمق العالقات 

بني الشعبني الكويتي والباكستاني.
وأعــرب عن شــكره لســفارتنا لدى 
باكستان وللســلطات الباكستانية على 
التعــاون وتســهيل مهمة وأعمــال وفد 
اجلمعية اإلغاثية، مشيدا بدور متطوعي 
الهالل االحمر الكويتي إليصال املساعدات 

للمتضررين واملنكوبني.

العــام  األميــن  قــال 
الوطني للثقافة  للمجلس 
والفنون واآلداب بالتكليف 
د.عيســى األنصــاري إن 
العمل  المجلس اســتأنف 
للفتــرة  باســتراتيجيته 
 (٢٠٢٣-٢٠٢٨) الزمنيــة 
والتي تتماشــى مع رؤية 

(كويت جديدة ٢٠٣٥).
األنصــاري  وأضــاف 
أن  بيــان صحافــي  فــي 
االســتراتيجية تتقاطــع 
وخطــة الدولــة اإلنمائية 
خــالل الســنوات الخمس 
المقبلــة وتتماشــى مــع 
أهداف التنمية المستدامة، 
انه ســيتم االنتهاء  مبينا 
من مسودتها نهاية الشهر 

الجاري.
وأوضح أن اســتئناف 
العمل باالستراتيجية جاء 

أكــد أن «االســتراتيجية 
تنطلق من رصيد تراكمي 
واستثمار عملي لرأس مال 
بشــري إبداعي وقوة دفع 
شبابية قادرة على المواكبة 

واالستشراف».
إلى  وأشــار األنصاري 
أن الثقافة في الكويت أحد 
المعرفة والوعي،  مصادر 
فــي  أهميتهــا  تكمــن  إذ 
ترســيخ المفاهيم ونشــر 
القيــم والترويج لألنماط 
السلوكية وتستمد أصالتها 
مــن موروثهــا الحضاري 
وخصوصيتها االجتماعية 
متميزة بطابعها العصري 
ومواكبة التحديث واالنفتاح 

على الثقافات المتعددة.
وذكر أن الكويت تعيش 
في واحة من الديمقراطية 
وهامشا من الحرية تمنحها 

ميزة تنافسية في الساحة 
اإلقليمية والعربية، الفتا إلى 
أن الديبلوماسية اإلنسانية 
منحت الثقافة في الكويت 
صــورة ذهنية في الريادة 
الدولية ومكانة رمزية على 

الصعيد العالمي.
وأفاد بأن استراتيجية 
المجلــس الوطنــي عمــل 
تشــاركي بادرت إليه كافة 
قطاعات المجلس، معتمــدا 
المنهــــج العلمــي وتبني 
رؤيــة توافقيــة تعبر عن 
جميــع األطــراف المعنية 
بالثقافة والفنون واآلداب 
المصلحــة  وأصحــاب 
باســتخدام أداة التيســير 
فــي المقابــالت والحلقات 
والرصد التاريخي ومراجعة 
التجارب الدولية على أيدي 
نخبة من الكوادر الوطنية.

من املساعدات املقدمةجانب من توزيع املساعدات
د.عيسى األنصاري

بناء على توجيهات وزير 
اإلعــالم والثقافــة ووزير 
الدولة لشــؤون الشــباب 
الوطني  المجلــس  رئيس 
للثقافــة والفنون واآلداب 
عبدالرحمن المطيري والذي 


