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«Story time with stc» تنّظم فعالية stc
بالتعاون مع «التربية» ضمن حملتها ضد التنمر

نّظمت شــركة االتصاالت 
الكويتية stc، الرائدة في متكني 
التحول الرقمي وتقدمي اخلدمات 
املبتكرة واملنصــات املتكاملة 
للعمــالء فــي دولــة الكويت، 
مبادرتها الثانية ضمن حملتها 
التوعوية التي أطلقتها مؤخرا 
حتت عنوان «#إحنا_واحد»، 
بالتعــاون مــع وزارة التربية 

وفريق تراحم التطوعي.
الثانية  املبادرة  واشتملت 
التي أقامتهــا stc على فعالية 
«Story time with stc» وذلــك 
في مجمــع ٣٦٠، حيث أطلقت 
عدة أنشطة توعوية وترفيهية 
مبا في ذلك إشراك األطفال في 
جتربة سينمائية، ومسابقات 
ترفيهية، فضال عن حملة تبرع 
للحقائب املدرسية تزامنت مع 

بداية العام الدراسي اجلديد.
stc وفي بيان لها، أوضحت
أن املبادرة الثانية ضمن إطار 
حملتها «# إحنا_واحد» تهدف 
إلى إبراز موقف stc واملجتمع 
الكويتي ضد التنمر، ومن هذا 
املنطلق، حرصت على توفير 
جتربة سينمائية تركز على فتى 
يدعى يوســف، وتدور أحداث 
التجربة السينمائية على بطل 
العمل الطالب يوسف الذي كان 
يرفض مختلف أشكال التنمر، 
وبرزت شــخصيته الشجاعة 
وكيفيــة تعاملــه مــع مواقف 

التنمر التي مير بها زمالؤه.

stc فــي مجمــع ٣٦٠، قامــت
بتوزيع نسخ منها على الزوار 
في جناحهــا. وإلى جانب هذا 
اإلنتاج الفني، تضمن احلدث 
العديد من األنشطة التفاعلية 
مبــا في ذلك مقابلــة مع أنوار 

العتيبي، اختصاصي نفســي 
أول في وزارة التربية. 

الشــراكة  بــاب  ومــن 
االستراتيجية بني stc وفريق 
stc تراحم» التطوعي، أقامت»

أيضا حملة للتبرع باحلقيبة 
املدرسية لألطفال احملتاجني. 

مــن جهتهــا، قالــت، مدير 
عام إدارة اتصاالت الشــركات 
فــي stc دانة فيصل اجلاســم 
«إن مشــاهدة التأثير الواسع 
النطاق بني العــدد الكبير من 
احلضــور الذين شــاركوا في 
املبادرة الثانية ضمن حملتنا 
ملكافحة التنمر يتوافق بشكل 
مباشــر مع أهدافنا األساسية 
في إطار املسؤولية املجتمعية 

للشركات».

املبادرة الثانية ضمن حملة «#إحنا_واحد»

دانة اجلاسم مع فريق عمل العالقات العامة وفريق تراحم و«القبس»

وقد جاء هذا العمل من فكرة 
نوف الناصر التي قامت بإنتاج 
هــذا العمل الفنــي الذي قامت 
بكتابته الكاتبة أماني الســيد 
 ،stc هاشم خصيصا لشــركة
وبعد العرض املباشر للقصة 

األطفال خالل مشاهدتهم للقصة السينمائية

طلبة اجلامعة األمريكية بالكويت يحصدون 
املركز الثالث في مسابقة الكويت للبرمجة

حصــدت مجموعــة مــن 
طلبة كلية الهندسة والعلوم 
التطبيقية باجلامعة األمريكية 
في الكويت (AUK) املركز الثالث 
في مسابقة الكويت العاشرة 
للبرمجــة اخلاصــة بطلبــة 
.(KCPC) اجلامعات والكليات

وعقدت املســابقة في مقر 
املفتوحة  العربيــة  اجلامعــة 
مبشاركة ٧ مؤسسات أكادميية، 
حيث متثلت املسابقة في تكوين 
فرق من ٣ طالب يستخدمون 
كمبيوتر واحد حلل أكبر عدد 
من املشــكالت البرمجية التي 

تواجههم خالل ٥ ساعات.
الطلبة املشــاركون  ومثل 
اجلامعة األمريكية في الكويت 
حتت إشراف األستاذة بكلية 
التطبيقية  الهندسة والعلوم 
دمية أبوارشيد، وقد تأهل كل 
من يوسف احلمد وفهد كلوش 
ورمي السبع خلوض املسابقة 
اإلقليمية التي تشــمل الدول 
 (ACPC) العربيــة واألفريقية
املقامة في شرم الشيخ مبصر 

التجربة حتمل حتديا يتطلب 
الصبر واالجتهاد والشغف حلل 
املشكالت، معربة عن سعادتها 
بإجناز الطلبة وتبوؤهم هذه 
املرتبة، وعن حماسها خلوض 

املسابقة اإلقليمية.
الكويت  وتأتــي مســابقة 
للبرمجــة اخلاصــة بطلبــة 
اجلامعــات متهيــدا للبطولة 
التــي  اإلقليميــة األفريقيــة 

يتنافس فيها مئات من الطلبة 
مــن عــدة دول فــي الشــرق 

األوسط.
وحترص اجلامعة األمريكية 
فــي الكويــت علــى تشــجيع 
الطلبة خلوض مسابقات تثري 
جتربتهم اجلامعية، وتؤهلهم 
للنجــاح في الواقــع العملي، 
بحيث يتعلم الطلبة التعاون 

في بيئة مليئة بالتحديات.

فــي ديســمبر املقبــل، والتي 
تعتبر أكبر مسابقات البرمجة 

وأقدمها حول العالم.
وأعربــت دمية أبوارشــيد 
عــن فخرهــا بتدريــب ٩ من 
طلبــة اجلامعة والعمل معهم 
خلــوض املســابقة، مشــيدة 
باإلصرار والعزمية التي حتلى 
بها الطلبة املشــاركون طوال 
فترة املسابقة، مبينة أن هذه 

التمار: افتتاح مستشفيات «ضمان»  سيخفف العبء 
على الدولة وينعكس إيجابًا على القطاع الصحي

قــام الوكيل املســاعد في 
وزارة الصحة لشؤون اخلدمات 
الصحية اخلارجية د.يعقوب 
التمــار بجولــة فــي مرافــق 
شركة مستشــفيات الضمان 
الصحــي (ضمــان) تضمنت 
مستشفيات ضمان ومراكزها 
للرعايــة الصحيــة األوليــة، 
حيث اطلع على جهود الشركة 
وتقدم سير العمل الستكمال 
تشــغيل منظومتها الصحية 

خالل األشهر القادمة.
وكان في استقباله الرئيس 
التنفيذي ثامر عرب وعدد من 
قيادات الشركة، حيث تضمنت 
اجلولة زيــارة مركز الرعاية 
األولية فــي منطقة الضجيج 
الــذي يعمل حاليا ضمن عدد 
مــن املراكــز األخــرى والتي 
تتضمن عيادات طب العائلة 
وطب األطفال وطب األسنان 
واألشــعة واملختبــر، والتقى 
العاملــة  الطبيــة  بالطواقــم 
فيه. ثم توجه التمار إلى مركز 
ضمــان الصحي فــي منطقة 
افتتاحه  الفحيحيل واملتوقع 
خالل الشــهر املقبــل، واطلع 
على مرافق املركز وجتهيزاته 
واملعدات احلديثة املتوفرة فيه. 
كما استعرض قياديو ضمان 
أهداف الشــركة التشــغيلية، 
واإلجنازات، واخلطط احلالية 

واملستقبلية.
كمــا تضمنــت اجلولــة 
زيــارة مستشــفى ضمان في 
محافظــة األحمدي، واالطالع 
على جهوزية جميع األقســام 
من حيث األجهــزة واملعدات 
الطبية احلديثة، وقام بزيارة 
الطوارئ والعمليات  أقســام 
واألسنان والعيادات اخلارجية 
واملختبرات واألشعة واملرافق 

لتشغيل املنظمة وبدء استقبال 
املستفيدين من اخلدمة حتقيقا 
ألهداف تأسيس الشركة ضمن 
خطة التنميــة ورؤية كويت 
جديدة وبرنامج عمل احلكومة 
في تطويــر القطاع الصحي. 
وكذلك تعتبر شــركة ضمان 
أول مؤسسة رعاية صحية في 
الشرق األوسط بالشراكة بني 
القطاعني احلكومي واخلاص 
(PPP) مبا يساهم في تنويع 
مصادر الدخل ورفد االقتصاد 

الكويتي.
يذكــر أن شــركة ضمــان 
ستعمل وفق منظومة متكاملة 
للمحافظة على الصحة تعرف 
بنظام (HMO) والذي سيطبق 
للمــرة األولــى فــي الشــرق 
األوســط والقائم على تقدمي 
الوقائية  الرعايــة الصحيــة 
وبرامــج التوعيــة الصحيــة 
املجتمعيــة من خــالل خطط 
التأمني الصحي، وتطوير عدد 
مــن مراكز الرعايــة الصحية 

األولية واملستشفيات.
وتواصل الشــركة تطوير 
التي ســتتضمن  مشــاريعها 
قريبا مستشــفيني و٥ مراكز 
للرعاية الصحية األولية، حيث 
تقوم باستقبال املرضى حاليا 
في مراكــز حولي والضجيج 
والفروانيــة واجلهراء ضمن 
عمليــات التشــغيل التجاري 
كمرحلــة عملية وحتضيرية 
الهــدف  لتحقيــق  متهيــدا 
والغرض الرئيسي من إنشاء 
الشركة بالتنسيق مع وزارة 

الصحة واجلهات املعنية.
ومن املقرر أن تفتتح ضمان 
مستشفى اجلهراء واألحمدي 
فــي نهاية العام احلالي حيث 
ستتولى تقدمي خدمات التأمني 
الصحي ملا يتجاوز ١٫٨ مليون 
مستفيد من الوافدين العاملني 
في القطاع اخلاص وعائالتهم 
حسب ما ينص عليه القانون، 
باإلضافة إلى تقدمي اخلدمات 
اخلاصة ملن ال يشملهم القانون.

خالل جولة تفقدية في مرافق شركة مستشفيات الضمان الصحي

د. يعقوب التمار وثامر عرب وعدد من احلضور خالل اجلولة

أحد مباني شركة مستشفيات الضمان الصحي من مرافق شركة مستشفيات الضمان الصحي (ضمان)

األخــرى املوزعة علــى أدوار 
املستشفى اخلمسة.

وفي ختــام اجلولة أعرب 
د.يعقوب التمار عن سعادته 
مبــا رآه مــن جتهيــزات فــي 
مستشــفى ضمان ومراكزها 
للرعايــة الصحيــة األوليــة، 
املتوافقة مع متطلبات وزارة 
الصحــة وضمــن املعاييــر 
العامليــة، مشــيرا  الصحيــة 
إلى أن تشــغيل شركة ضمان 
سيســهم في تخفيف العبء 
اإلداري واملالي على الدولة، كما 
سينعكس إيجابا على املواطن 
الذي ســيحصل على خدمات 
أفضل بسبب تخفيف االزدحام 

في مرافق وزارة الصحة.
من جهتــه، أكــد الرئيس 
التنفيذي لشركة ضمان ثامر 
عرب أن الشــركة تركز حاليا 
على اســتكمال االستعدادات 
الفتتــاح مستشــفياتها عبر 
توفير جميع الكوادر الطبية 
واخلدمات واملعــدات الالزمة 

د. يعقوب التمار وثامر عرب خالل اجلولة في مرافق شركة مستشفيات الضمان الصحي

فواز املنيع: من أولويات «أرزان املالية» 
املساهمة في التنمية املجتمعية بشتى املجاالت

أعلنــت مجموعــة أرزان 
املاليــة للتمويل واالســتثمار 
عن رعايتها ومشــاركتها في 
العديد من املشاريع اإلنسانية 
التنمية املجتمعية  ومشاريع 
الطبيــة، حيــث  والتوعيــة 
ســاهمت مؤخرا كراع رسمي 
مع اجلمعية الطبية الكويتية 
في احلملة التوعية #احلني_

فهمت مبناسبة اليوم العاملي 
للصحــة النفســية، كإحــدى 
حمالتها الرئيسية لهذا العام، 
باإلضافــة إلى دعمها جلمعية 
الهالل األحمر وجلمعية القلب 
الكويتية ومساهمتها في عدة 
تبرعات أخرى داخل الكويت 
تضمنت دعم الشباب وحديثي 
التخرج وطلبة جامعة الكويت.

فــي هذا اإلطــار، أكد مدير 
العامة  التســويق والعالقات 

تنمية املجتمع وازدهاره وزيادة 
الوعي فيه.

وأعــرب فــواز املنيع عن 
سعادته بالتعاون مع اجلمعية 
الطبية الكويتية. وأشاد املنيع 
باهتمامها في دعم املشــاريع 
التوعوية ونشر الوعي الصحي 
فــي املجتمع، مشــيرا إلى أن 
مجموعة أرزان املالية حتافظ 
على موقعها الريادي باعتبارها 
مؤيدا قويا يســعى إلى إثراء 
املجتمــع بهــذه املشــاركات 
ودعم هذه املشاريع اإلنسانية 
والصحيــة وتلبيــة حاجــة 
املجتمــع عن طريق ترســيخ 
مبدأ املسؤولية االجتماعية في 
األذهان بشتى املجاالت سواء 

داخل الكويت أو خارجها.
مــن جانبــه، أكــد رئيس 
الكويتية  الطبيــة  اجلمعيــة 

د.إبراهيم الطوالة عن اعتزازه 
بالشراكة اإلنسانية التي جتمع 
اجلمعية مبجموعة أرزان املالية 
للتمويل واالستثمار، مضيفا 
أن مــا تقوم به املجموعة يعد 
ترجمة لواجبها الوطني الذي 
تؤديه وإميانها بأهمية الدور 
احملوري لبرنامجنا للمسؤولية 
املجتمعية في توعية املجتمع 

صحيا.
عــن  الطوالــة  وأعــرب 
اعتزازه بالشــراكة اإلنسانية 
مــع مجموعــة أرزان املاليــة 
ومشاريعها، مضيفا أن ما تقوم 
به املجموعة هو مبنزلة واجب 
إنســاني مجتمعي يســتحق 
اإلشــادة، واننا فخورون بهذا 
التعــاون والدعم ملــا فيه من 
أثر طيب ونتائج مثمرة على 

القطاع الصحي في الكويت.

الطوالة: ما تقوم به املجموعة يستحق اإلشادة وفخورون بهذا التعاون

د.إبراهيم الطوالة فواز املنيع

ملجموعــة أرزان املاليــة فواز 
املنيع أن مشــاركة املجموعة 
بعدد من التبرعات واملساهمات 
االجتماعية لهذا العام دليل على 
أهمية املسؤولية االجتماعية 
لدى املجموعة وحرصها جتاه 
دعم هــذه املشــاريع املتعلقة 
باجلانب اإلنســاني واألعمال 
املجتمــع  وبنــاء  اخليريــة 
والصحــة والتعليم وغيرها، 
ملا في ذلــك من أثر كبير على 

«النجاة» تطلق «إبصار ٦» لعالج 
مرضى العيون اجلمعة املقبل

تطــرح جمعية النجــاة اخليرية يوم اجلمعــة املقبل، ١٤
اجلــاري، حملة «إبصار» السادســة لعــالج مرضى العيون، 
والتي تســعى اجلمعية مــن خاللها عالج مرضى العيون في 
الدول الفقيرة، والتي يقدر أعدادهم حســب إحصائيات األمم 
املتحــدة باملاليني. وفي هذا الصدد قال عضو حملة «إبصار» 
التابعة جلمعية النجاة اخليرية الرحالة والناشط في العمل 
اخليري محمد امليموني: تعد حملة «إبصار»عالمة إنســانية 
رائدة للنجاة اخليرية خاصة، وللكويت عامة، مبينا أن حملة 
«إبصــار» تدعم أهداف األمم املتحدة وذلــك من خالل تعزيز 
اجلانب الطبي والتنموي واإلنساني والتعليمي، وتسهم في 

تنمية األفراد واملجتمعات في الدول الفقيرة.

امليموني والشقراء مع أحد املستفيدين

«حماية البيئة» نظمت
 ورشتي عمل لـ ٣٠ متدربًا

قالت مديرة البرامج واألنشطة وعضو مجلس إدارة اجلمعية 
الكويتية حلماية البيئة جنان بهزاد انه وفي إطار املشاركة في 
تدريب الكوادر املتخصصة باملركز العلمي، قدم مركز صباح 
األحمد للتدريب البيئي ورشتي تدريب حول «صناعة املسؤولية 
البيئية» و«قوانني حماية البيئة»، وشــارك فيهما ٣٠ متدربا 
وقدموا مقترحاتهم ومرئياتهم للمسؤولية االجتماعية كعنصر 
حيوي في اجلهــود احمللية بأبعادها االقتصادي واالجتماعي 
والبيئــي. وأضافت بهزاد: قدم املشــاركون أيضــا مقترحات 
ملشاريع بيئية طموحة من واقع تخصصاتهم املختلفة ورؤاهم 
ملستقبل بيئة الكويت في ظل تطبيق القوانني البيئية وإنشاء 

املشاريع ذات الصلة بالبيئة.

جنان بهزاد متوسطة املشاركني في ورشتي العمل


