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«الكويتية» نظمت حملة للتبرع بالدم ملوظفيها

ضمن مســاعيها الدؤوبة واملستمرة 
في تنفيذ اســتراتيجياتها للمســؤولية 
االجتماعية، نظمت شركة اخلطوط اجلوية 
الكويتية بالتعاون مع بنك الدم املركزي 
الكويتي، حملــة للتبرع بالدم ملوظفيها 
والتي أقيمت في املقر الرئيسي للشركة 
أمس، حيث قام البنك بالتنسيق مع القطاع 
الطبي اخلاص بالشركة بإجراء آلية سحب 
الدم للموظفني وفق اإلرشــادات املتبعة 
مــن وزارة الصحة الكويتيــة. وفي هذا 
الشأن، قال مدير دائرة االتصال املؤسسي 
والعالقات العامة خالد البستان: «انطالقا 
من حرص اخلطوط اجلوية الكويتية على 

سالمة وصحة العاملني فيها بشكل دوري، 
أجرت الشركة حملة للتبرع بالدم بالتعاون 
مع بنك الدم املركزي الكويتي، حيث يأتي 
ذلك فــي إطار أهمية الــدور الفعال ملثل 
هذه احلمالت في تقدمي الدعم واملساعدة 
للمرضى واحملتاجني لهذا التبرع، وتكريسا 
اللتزام الشركة الدائم في خدمة املجتمع». 
وأضاف البستان: «يأتي ذلك في إطار جهود 
اخلطوط اجلوية الكويتية للمساهمة في 
نشر التوعية على كافة املستويات للفاظ 
على الصحة العامة كزيادة نشاط الدورة 
الدموية، والعديد من الفوائد التي تقلل من 
اإلصابة باألمراض، حيث إن ذلك يتماشى 

مع نهجها في االلتزام مبسؤولياتها جتاه 
املجتمع واملوظفني وحرصها على تعزيز 
ثقافــة االهتمام بالصحة، حيث ترســخ 
مثل هــذه احلمــالت العــادات الصحية 
السليمة التي هي أساس التنمية وزيادة 
اإلنتاجية والتطوير االقتصادي والنهوض 
باملجتمع». وتابع: «دأبت اخلطوط اجلوية 
الكويتية على تنظيم حمالت التبرع بالدم، 
دعما منها لبنــك الدم وتعبيرا عن روح 
املشاركة االجتماعية، حيث حترص الشركة 
دائما علــى توفير مختلف ســبل الدعم 
للمؤسسات واجلمعيات املعنية واملنظومة 

الصحية في البالد.

بالتعاون مع بنك الدم املركزي.. وضمن إستراتيجية الشركة للمسؤولية االجتماعية

فيصل الغريب أثناء إجراء سحب الدم أحمد االبراهيم ومعن رزوقي ومشعل املطيري خالل إجراء سحب الدم

«الغرفة»: شروط املشاريع احلكومية
أصبحت طاردة لشركات املقاوالت الوطنية

العقــار  جلنــة  عقــدت 
واملشــاريع العامــة املنبثقة 
عن مجلس إدارة غرفة جتارة 
وصناعــة الكويت اجتماعها 
اخلامس للعــام ٢٠٢٢ أمس، 
ملناقشــة عدة مواضيع على 
أجندتهــا، وكان مــن أبرزها 
مناقشة املواضيع واالقتراحات 
التــي تقدمــت بها شــركات 
املقاوالت لتذليل العقبات التي 
تواجهها الشركات في العقود 
احلكومية املبرمة، والعقبات 
التــي تواجههــا للمشــاركة 
في املشــاريع التي تطرحها 
اللجنــة  الدولــة. وأشــارت 
إلــى أن الشــروط واملعايير 
للمشاريع احلكومية أصبحت 
طــاردة ملشــاركة شــركات 
املقــاوالت الوطنيــة، وعلى 

القائمــة والبت فــي التمديد 
الزمنــي الذي طرأ ونتج عن 
تداعيــات جائحــة كورونــا 
واألعباء املالية املترتبة على 
هذا التأخير من قبل وزارات 
الدولــة املعنيــة. ووضحت 

الغرفــة تدفــع  اللجنــة أن 
دائما باجتاه دراسة العقبات 
املثلى ملعاجلتها  واألساليب 
بالتعــاون مــع املســؤولني 
واملختصــني في الدولة حلل 

هذه العقبات واحلد منها.

جلنة العقار واملشاريع العامة ناقشت تأخر الدفعات للمشاريع القائمة

جانب من اجتماع جلنة العقار واملشاريع العامة املنبثقة عن مجلس إدارة «الغرفة»

الشــركات  وجه اخلصوص 
ذات اخلبــرة والباع الطويل 
في مشــاريع الدولة ملختلف 
القطاعات على مر السنوات. 
وتطرقت اللجنــة كذلك الى 
الدفعات للمشــاريع  تأخــر 

«ضمان» ُتعني فرح الشيخ مديرًا إلدارة سلسلة التوريد
أعلنت شركة مستشفيات الضمان 
الصحي (ضمان) عن تعيني فرح الشيخ 
مديرا إلدارة سلسلة التوريد، مشيرة 
إلى أن تعيينها يأتي ضمن استراتيجية 
الشركة التي تهدف إلى تعزيز قياداتها 
التي تسهم في منو وازدهار وتطوير 
أعمال الشــركة خالل املرحلة املقبلة، 
وفي إطار اســتكمال تشغيل منظومة 

ضمان خالل األشهر املقبلة.
ولفتت شركة ضمان إلى أن تعيني 
الشيخ يعكس مبادرات الشركة ورؤيتها 
الثاقبة في تدعيم مواردها البشــرية 
بالكفاءات، وفي مقدمتها املراكز القيادية. 
وأوضحت الشــركة أن اســتقطاب 
القيادات الناجحة من اإلستراتيجيات 
الرئيسية التي تنتهجها، حيث إن الشيخ 
حاصلة على شــهادات ماجســتير في 
التجــارة والتمويــل، وتتمتع بخبرة 
أكثر من ١٣ عاما في مجال املشــتريات 
وسالسل التوريد في النطاقني احمللي 
واإلقليمي في كبرى الشركات الدولية 
واحمللية، ومتتلــك مهارات كبيرة في 
إدارة عمليــات التفــاوض والتخطيط 

االستراتيجي.
وفــي هــذا الســياق، قالــت فــرح 
الشــيخ: «يســعدني االنضمــام إلــى 
شركة مستشــفيات الضمان الصحي 
(ضمان) في هــذه الفترة املهمة حيث 

نركز على استكمال االستعدادات الفتتاح 
مستشفيات الضمان. وسيكون إلدارة 
سلســلة التوريد دورا مهمًا وأساسيا 
في تأهيل الشركات والتعاقد معها على 
اخلدمــات واملعدات الالزمة لتشــغيل 
املستشــفيات. ونحــن اآلن فــي طور 
االنتهاء من التعاقد مع عدد من الشركات 
الكبــرى لتوفير املســتلزمات الطبية 
من أدوية ومستهلكات وأجهزة أشعة 
وعقود خدمات الدعم من خدمات النظافة 
والتغذية وســكن ومواصالت الطاقم 
التمريضــي، إضافة إلى أحدث معدات 
املختبرات واألجهزة الطبية وغيرها».

وستعمل «ضمان» في إطار منظومة 

متكاملة للمحافظة على الصحة تعرف 
بنظام (HMO) والذي ســيطبق للمرة 
األولى في الوطن العربي، حيث يقوم 
النظــام على تقــدمي الرعاية الصحية 
الوقائيــة وبرامج التوعيــة الصحية 
املجتمعية وتشجيع الصحة الوقائية 
مــن خــالل خطــط التأمــني الصحي، 
وتطوير عدد من مراكز الرعاية الصحية 

واملستشفيات.
وتواصل الشركة تطوير مشاريعها 
التي تتضمن ثالثة مستشــفيات و١٢
مركزا للرعاية الصحية األولية، حيث 
تقوم باستقبال املرضى حاليا في مراكز 
حولي والضجيج والفروانية واجلهراء 
ضمــن عمليــات التشــغيل التجاري 
كمرحلــة عملية وحتضيريــة متهيدا 
لتحقيق الهدف والغرض الرئيسي من 
إنشــاء الشركة بالتنســيق مع وزارة 

الصحة واجلهات املعنية.
املقــرر أن تفتتــح ضمــان  ومــن 
مستشفى اجلهراء واألحمدي في نهاية 
العــام احلالي، حيث ســتتولى تقدمي 
خدمات التأمني الصحي ملا يتجاوز ١٫٨

مليون مستفيد من الوافدين العاملني 
في القطاع اخلاص وعائالتهم حســب 
ما ينص عليه القانون، باإلضافة إلى 
تقدمي اخلدمات اخلاصة ملن ال يشملهم 

القانون.

الشركة تواصل تعزيز مواردها البشرية بالكفاءات الوطنية

فرح الشيخ

«أسواق املال»: استمرار مجلس املفوضني بتسيير األعمال
في إطــار حرص هيئة أســواق املال 
على ســالمة إجراءاتها وصحة قراراتها 
التزامــا بحوكمــة أدائها وما يســتلزمه 
ذلــك من حتقيق مبدأ الشــفافية وإعالء 
سيادة القانون، أعلنت الهيئة أنه بتاريخ 
٧ ســبتمبر ٢٠٢٢ اكتمــل عطاء مجلس 
مفوضيها احلالي مبرور األربع سنوات 
احملــددة مبوجب املرســومني األميريني 
رقمــي ٢٠١٨/٢٣٥ و٢٠١٩/٢١٩ الصادرين 
بتشكيله على هدي املادة ١٠ من القانون 
رقم ٧ لســنة ٢٠١٠ بشــأن إنشــاء هيئة 
أسواق املال وتنظيم نشاط األوراق املالية.
وإزاء الطبيعــة اخلاصــة لألعمــال 
واالختصاصات الرقابية والقانونية لهيئة 
أسواق املال، وفي ضوء ما قرره القانون 
ملجلس مفوضيها من اختصاصات ومهام 
أساسية في تسيير وإجناز هذه األعمال 
باعتباره سلطة البت النهائي دون غيره 
فــي إصدار ما يلزم من قــرارات تترتب 

عليها آثار موضوعية وإجراءات شكلية 
ومواعيد محــددة لها تبعاتها القانونية 
على مراكز وأوضاع اخلاضعني لرقابتها 
من بورصة األوراق املالية ووكالة املقاصة 
والشركات املدرجة والشركات املرخص لها 
مبزاولة أنشطة األوراق املالية والوظائف 
واملناصب واجبة التســجيل، فضال عن 
مواجهة األخطار النمطية ومتابعة عالقاتها 
والتزاماتها مع اجلهات الرقابية النظيرة 
واملنظمات اإلقليمية والدولية ذات العالقة.
وعلى ســند من الفتــوى القانونية 
الصادرة من إدارة الدراســات القانونية 
في هيئة أســواق املال والتي تقوم مقام 
إدارة الفتــوى والتشــريع وفقــا للمادة 

رقــم ١٦ من قانــون إنشــاء الهيئة، وما 
ذهبت إليه إدارة الفتوى والتشريع في 
حــاالت مماثلة باســتمرار القياديني في 
أداء أعمالهــم إلى حني صدور مرســوم 
بالتجديد أو باإلنهــاء الصريح للخدمة 
بعد انتهاء مرســوم التعيني، على هدي 
من مبادئ املوظف الفعلي املستقرة فقهًا 
وقضاء، وما جرى عليه العرف في احلاالت 
املماثلة في الوظائف القيادية في الدولة، 
وذلك كله حفاظا على اســتقرار أسواق 
املــال فــي الكويت. وبعــد العرض على 
مجلس مفوضي الهيئة باجتماعه املنعقد 
بتاريخ ٢٠٢٢/٩/١١، تعلن هيئة أســواق 
املال عن استمرار مجلس مفوضيها في 
تسيير أعمالها وإدارة شؤونها وممارسة 
اختصاصاتــه وواجباتــه التــي قررها 
القانون، وذلك اعتبارا من تاريخ ٢٠٢٢/٩/٨

وحتى تاريخ سريان مدة املجلس اجلديد 
التي سيصدر بها مرسوم تشكيله.

اعتباراً من ٨ اجلاري حتى تاريخ سريان مدة املجلس اجلديد بعد صدور مرسوم تشكيله


