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صندوق التنمية يطلق طابعه التذكاري 
مبناسبة الذكرى الستني لتأسيسه

»كارفور« تختتم «عام جديد لتحقيق األمنيات»

أعلن الصندوق الكويتي 
للتنمية االقتصادية العربية 
عــن إصــدار طابــع بريدي 
تذكاري بالتعاون مع وزارة 
املواصالت مبناســبة مرور 
ســتني عامــا علــى ذكــرى 
تأسيسه والذي حتل ذكره 

خالل هذه السنة.
ويأتــي هــذا اإلصــدار 
مبنزلــة احتفــاء مبســيرة 
الصندوق على مدى العقود 
الستة املاضية كأول مؤسسة 
تنموية عربية تســاهم في 
دفــع جهــود التنمية حول 
العالم. ويضاف هذا الطابع 
إلــى مجموعــة  البريــدي 
التــي  الطوابــع اخلاصــة 
أصدرها الصندوق مبناسبة 
العام  الذهبــي في  اليوبيل 

. ٢٠١١

أعلنت كارفور، التي متلكها وتديرها شركة 
«ماجد الفطيم» في الكويت، عن اختتام حملتها 
«عــام جديد لتحقيق األمنيات»، التي امتدت 
مــن ٥ إلى ١٨ أكتوبر ٢٠٢٢، احتفاال بالذكرى 
السنوية على تواجدها في الكويت. حرصت 
كارفور على توفير جتربة تسوق فريدة من 
نوعها وعروض مميزة وحصرية لعمالئها. 
وقامــت كارفور بإطالق عدد مــن الفعاليات 
داخل فروعها، كان أبرزها لعبة عجلة احلظ، 
والتــي أتاحت فرصة الفوز للعمالء بالعديد 
من اجلوائز القيمة كان أبرزها أجهزة آيفون 
١٣ وأجهزة االيربودز. وأتاحت لعبة املخلب 
أيضــا فرصــة الفــوز بالعديد من القســائم 
الشــرائية. وتنوعــت عــروض وخصومات 
كارفور غير املسبوقة، وأتاحت الفرصة للعمالء 
لتحقيــق أمنياتهم من خــالل احلصول على 
منتجاتهم املفضلة. وقدمت كارفور خصومات 
حصرية وصلت إلى ٥٠٪ على عدد من أجهزة 
الكمبيوتر واألجهزة اللوحية والغســاالت. 

وشــملت اخلصومات مجموعة من منتجات 
التنظيف املفضلة مثل «ديتول» و«برسيل» 
و«فيري» وغيرها الكثير، وعالمات التجميل 
الرائدة «غارنييه»، و«لوريال»، و«مايبيلني»، 
و«ماكــس فاكتور»، و«رمييــل»، إلى جانب 
تخفيضات أسبوعية مذهلة على سلع البقالة 
مثل «أرز صنوايت»، و«أرز بسمتي»، ومنتجات 
«الصيداوي»، و«بيارا»، و«املراعي»، و«ساديا». 
وتوافرت عروض كارفور خالل احلملة أيضا 
عبر االنترنت، لتتيح للعمالء سهولة الوصول 
جلميع متطلباتهــم واحتياجاتهم. تســعى 
كارفور لتحقيق جتربة تســوق استثنائية 
خالل كل جتربة تســوق، عبــر توفير قيمة 

فريدة للمنتجات عالية اجلودة.

حملة  اشتملت على عروض غير مسبوقة على املنتجات اإللكترونية

طابع الذكرى الـ ٦٠ لتأسيس الصندوق

احلمادي: تطبيق البصمة املرنة على موظفي 
تعاونية السرة تفاديًا لالزدحام املروري

محمد راتب

أعلــن املديــر املعني في 
جمعيــة الســرة التعاونية 
د.حســني علي احلمادي أنه 
مت تطبيق البصمة املرنة على 
كل املوظفني فــي مقر إدارة 
اجلمعية مساهمة في تخفيف 
االزدحام املروري التي تشهده 
البالد خــالل فترتي الذروة 
الصباحية والظهيرة، وإعطاء 
املجال للعاملني في اجلمعية 
للعمــل بأريحية مــع إمتام 

ساعات العمل حسب اجلدول املوضوع للبصمة 
املرنة. وأكد احلمادي عقب تكرمي كوكبة من 

املوظفني الســابقني أن هذه 
اخلطوة تأتي انطالقا من مبدأ 
الوفاء للعاملني الذين ساهموا 
بشــكل فعال في عملية منو 
وتطــور اجلمعيــة خــالل 
الفترة الســابقة. وفي إطار 
آخر، ذكر أنه ســيتم إطالق 
مهرجــان أكتوبــر ٢٠٢٢ في 
السوق املركزي ٢٥ اجلاري 
حتــى ٢٨ منه على أكثر من 
٢٠٠ صنــف ما بــني غذائي 
واستهالكي بخصومات تصل 
إلى ٥٠٪، وقد جرى اختيار 
الســلع بعناية تامة وفــق احتياجات أهالي 

املنطقة واملساهمني.

د.حسني احلمادي

«التقدم العلمي» تعقد محاضرة حول طرق جديدة لنمو الشركات
عقــدت مؤسســة الكويت 
للتقــدم العلمــي فــي مبناها 
الرئيســي محاضــرة عامــة 
بعنوان «هل تستطيع الشركات 
إعــادة تصميــم دورهــا مــن 
خالل اإلقدام على املغامرة ؟» 
قدمتها البروفيسورة كالوديا 
زيسبرغر من املعهد األوروبي 

إلدارة األعمال (إنسياد).
وقــد تناولــت احملاضرة 
األنشــطة  حــول  محــاور 
واملشاريع التجارية اجلريئة 
التي تلجأ لها الشركات الكبيرة 
بهدف اكتشــاف طرق جديدة 
للنمو وضمان مواكبة االبتكار 

للتنافس وحتقيق النجاح.
البروفيســورة  وقدمــت 
زيسبرغر حتليال عمليا حول 
رغبة الشركات املتصاعدة في 
تبني أنشطة تتسم باملغامرة 
واجلرأة، حيث غالبا ما تكون 

جتارية وجتربة مناذج مختلفة 
لتحقيــق االربــاح وملواكبــة 

التنافس العاملي.
كما استعرضت مجموعة 
من احملاور فــي الندوة حول 
فعالية املغامرة املؤسسية كأداة 
فعالة لتحديد الفرص القيمة 
لبناء أعمال جديدة ومتطورة 

واألســاليب املختلفــة التــي 
تســتخدمها الشركات إلنشاء 
أعمال جديدة وشركات ناشئة 
لتصبح مساهمتها نشطة في 
بيئة ريادة األعمال، معربة عن 
شكرها اجلزيل للمؤسسة ولكل 
املشاركني والعاملني على إجناح 
البرنامج التدريبي الذي استمر 
خالل األيــام الثالثة املاضية، 
وعن أملها باستمرار التعاون 
الفعال مبا يسهم في حتقيق 
االهداف املشتركة بني اجلانبني.

ومــن اجلديــر بالذكــر ان 
الكويــت للتقــدم  مؤسســة 
العلمــي تقــدم ســنويا عدة 
برامج تدريبية متميزة موجهة 
الكويتــي  للقطــاع اخلــاص 
وموجهة للقيادات الوطنية في 
الشركات املساهمة بالتعاون 
مع أعرق اجلامعات واملعاهد 

العاملية.

الطرق واملمارســات  وأفضل 
العملية كي تتمكن الشركات 
من إعــادة تصميم دورها من 
خالل اإلقدام على تلك املبادرات 

اجلريئة.
واختتمت البروفيســورة 
كالوديا زيســبرغر قائلة ان 
الوقت قد حان لدراسة النماذج 

بالتعاون مع املعهد األوروبي إلدارة األعمال

البروفيسورة كالوديا زيسبرغر

في الفترة األخيرة على رأس 
جدول أعمال مجالس اإلدارة 
الكبــرى وكبــار  للشــركات 
املديرين التنفيذيني، ال سيما 
بعد مرور ٥ سنوات من انشاء 
العديــد مــن الشــركات التي 
اســتثمرت بشــكل مكثف في 
بناء مشــاريع واستحواذات 

«النجاة»: أطباء الكويت أجروا
٥٠٠ عملية ملرضى العيون بالنيجر

صــّرح مدير إدارة املوارد 
واحلمــالت بجمعيــة النجاة 
اخليريــة عمــر الشــقراء أن 
الفريق الطبي الكويتي الذي 
ســافر إلــى النيجــر ضمــن 
وفــد اجلمعيــة قــام بإجراء 
٥٠٠ عمليــة جراحية ملرضى 
العيــون هنــاك، وذلك ضمن 
حملة «إبصار» التي أطلقتها 
النجاة اخليرية للعام السادس 
على التوالي في اليوم العاملي 

لإلبصار.
وبــني الشــقراء أن تكلفة 

العمليــة اجلراحية تبلغ ٤٠ دينــارا كويتيا فقط، ومن خالل 
هذا املبلغ البســيط تتغير حياة إنسان عاش سنوات طويلة 
مــن معاناة وظالم دامس إلى الضيــاء والنور، وأن اجلمعية 
حترص أيضا خالل املخيمات الطبية التي تنظمها على تقدمي 
الفحوصات الطبية املبكرة وتقدمي النصائح الطبية للمرضى 

وتزويدهم بالنظارات الطبية واألدوية الالزمة.

عمر الشقراء

«التغيير» و«الريادية» 
تفوزان بانتخابات «الشريعة» 

و«العلوم احلياتية»
أعلن رئيس جلنة اقتراع طلبة كلية الشــريعة والدراسات 
اإلســالمية وائل الوزان عن فوز قائمــة التغيير في انتخابات 
جمعية كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية بعدد أصوات ١٠٨٤
وتلتهــا قائمة الشــريعة بعدد أصــوات ٧٤٤. كما أعلن رئيس 
جلنــة اقتراع طلبة كلية العلوم احلياتية د.طارق دشــتي عن 
فوز قائمة الريادية في انتخابات جمعية كلية العلوم احلياتية 

بعدد أصوات ٦٨٧ وتلتها قائمة املستقلة بعدد أصوات ٩٩.

«الرسالة اإلنسانية»: حريصون على التوعية بالتغذية الصحية
نظمــت جمعية الرســالة 
االنســانية الوطنيــة مســاء 
امــس األول نــدوة بعنــوان 
«غــذاء آمن اليــوم لغد مفعم 
بالصحــة» بالتزامن مع يوم 
االغذيــة العاملي، شــارك فيها 
كل مــن اخصائيــة تغذيــة 
في مستشــفى جابــر األحمد 
الصباح غادة العتيبي، واملدرب 
واملرشد النفسي واالجتماعي 
حنــان احلــردان، واحملاضر 
في التدريب واللياقة البدنية 
حسني حيات، والتي تناولت ٣

محاور علمية حول «سعادتي 
في تغذيتي»، و«األمن النفسي 
في التغذية الصحية»، و«حياة 

مليئة باحليوية والنشاط».
وأكــد أمــني ســر جمعية 
الرســالة االنسانية الوطنية، 
أحمــد القــالف أن اجلمعيــة 
تهــدف إلــى نشــر التوعيــة 
وارســال الرســالة االنسانية 
للمجتمع الكويتي وللمواطن، 
مشيرا إلى أن رئيس وأعضاء 
مجلــس االدارة حرصوا على 
أهمية القيام بتنظيم الفعاليات 
واالنشــطة املتنوعة، السيما 
منهــا اخلاصــة باملناســبات 
العاملية، مبينا أن شهر اكتوبر 
يشهد ٥ مناسبات عاملية هي 
اليوم العاملي للسمنة واليوم 
العاملي للمعلم واليوم العاملي 
لكبار الســن واليــوم العاملي 
للغذاء. وأشار إلى أن مجلس 
االدارة شــكل فريــق عمل في 
الــدورات  اجلمعيــة لتنظيم 
والبرامج الهادفة التي تصب 
في صالح الوطــن واملواطن، 
مؤكدا أن الفريق اجتهد جلمع 
املناســبات اخلاصــة باألمــن 
الغذائي، من خالل إشراك نخبة 

من اخلبراء املختصني.
وقــال ان هــذه املناســبة 
فرصة نستضيف من خاللها 
بعض احملاضرين املتخصصني 
فــي مجالي الرياضــة واألمن 
الصحي للمحافظة على الصحة 
والبدن، حيث انه في السنوات 

عن السلوكيات غير الصحية.
من جانبها، أعربت املدرب 
واملرشد النفسي واالجتماعي 
حنــان احلردان عن شــكرها 
وتقديرهــا جلمعية الرســالة 
الالمحــدود  عطائهــا  علــى 
التــي تبذلهــا من  واجلهــود 
اجل تنميــة املجتمع وتعزيز 
التثقيف والتوعية في مختلف 
املناســبات، مؤكدة أن الندوة 
ارتكزت على التغذية وعالقتها 
بالصحة النفســية، مبينة أن 
الغذاء ليس لسد اجلوع فقط 
وإمنا يؤثر أيضا على الصحة 

النفسية.
وحول األمن الغذائي، قالت 
احلردان: إن اجلهات املعنية في 
الدولة حريصــة على توفير 
املواد الغذائية االساسية بشكل 
كاف، حيث انها متابعة بكثب 
العامليــة واالزمات  االحــداث 
التــي حتــدث، غير اننــا في 

األمــن الغذائــي فــي الكويت 
متوافر، حيــث يغطي جميع 
االحتياجات االساسية، ولكن 

البد من االقتصاد.
وقالــت العتيبي انه يجب 
توفير املواد الغذائية الغنية 
بجميــع العناصــر املطلوبــة 
لبناء اجلسم، حيث يجب على 
املواطن اختيار الغذاء الصحي 
بعناية ملــا يعود بالنفع على 

صحته وأبنائه.
من ناحيته، تناول مدرب 
اللياقة البدنية حسني حيات 
محور حياة مليئة باحليوية 
والنشاط، مشيرا إلى أن مفهوم 
الرياضــة علــم واســع وفيه 
تخصصــات عديــدة، وممكن 
االســتفادة مــن الرياضة في 
األوقــات التي يري الفرد أنها 
مناســبة، مبينا أن ممارســة 
الرياضــة مطلوبــة مــن كل 
انسان ما قبل البلوغ بجرعات 
منتظمة، ال تقل عن ١٥٠ دقيقة 
في االسبوع الواحد. واضاف أن 
الرياضة نوعان، حركي وعقلي، 
غير اننا هنا نســلط الضوء 
على الرياضة احلركية وكيفية 
ممارستها مبا ميكن الفرد بأن 
ميلــك اللياقة البدنية الكافية 

وجسما خاليا من السمنة.
وذكر أن الدراسات احلديثة 
تغير فيهــا مفهوم الســمنة، 
حيث انــه قد تكون الســمنة 
في االنســان الضعيف اخطر 
من االنســان البدين، باعتبار 
ان الدهون والكوليسترول هنا 
تكون داخلية وليست خارجية، 
ما يتطلب األمر من الفرد اجراء 

الفحص الدوري.
وأكد حيات اهمية اختيار 
املناســب،  البدنــي  النشــاط 
موضحا أن الرياضة تشترط 
٣ أمور أساسية، متمثلة بتقوية 
عضالت اجلســم اخلارجية، 
القلبــي،  وحتســني اجلهــاز 
وحتقيــق القــوى العضليــة 
مبا يعزز كفاءة عضلة القلب 

وحرق الدهون.

الوقت نفسه البد من االعتدال 
في موضوع االســتهالك دون 
اإلسراف. ولفتت إلى أن احلفاظ 
على الصحة يعتمد على أكثر 
من أمــر ومنها الغــذاء، إذ ان 
االخير له دور كبير في احلفاظ 
على الصحة وتعزيز اجلهاز 
املناعي، لــذا يجب على الفرد 
االهتمام بهذا اجلانب السيما 
بدءا من اختيار املواد الغذائية 
الصحية بعناية، والتركيز على 
تناول الطعام الصحي بانتظام، 
باإلضافة إلى احلرص على منط 
حياة غذائي صحي طوال العام.

أكــدت اخصائية  بدورها، 
التغذية في مستشــفى جابر 
األحمد غادة العتيبي على اهمية 
التوعيــة بالثقافــة الغذائية، 
مشيرة إلى أن الندوات تساعد 
على تطور مفهوم األمن الغذائي 
الوعي في  للمواطن وزيــادة 
املجتمــع الكويتي، مؤكدة أن 

اجلمعية نظمت ندوة «غذاء آمن لغد مفعم بالصحة» مبشاركة متخصصني مبناسبة اليوم العاملي للسمنة ويوم األغذية العاملي

أحمد القالف وغادة العتيبي وحنان احلردان وحسني حيات في ندوة جمعية الرسالة اإلنسانية

جانب من احلضور

االخيرة زادت معدالت السمنة 
بني االفراد نظير غياب الوعي 
في تنظيــم األكل، إلى جانب 
تنــاول الغذاء غيــر الصحي 
بإفراط، مــا يؤثر على الفرد، 
األمــر الذي يســتدعي تنظيم 
الفعاليــات التــي من شــأنها 

ايصال الهدف للمواطنني.
وأضاف أنه في إطار حرص 
اجلمعية على ضرورة موضوع 
الغذائية والصحية،  التوعية 
ارتأينا تســليط الضوء على 
ضــرورة االهتمــام بالصحة 
والغذاء، ما دفعنــا إلى إقامة 
ندوة خاصة بهذا الشأن لتشمل 
النواحــي الصحية والغذائية 
والرياضية، داعيا إلى ضرورة 
االهتمام بالتغذية السليمة التي 
تعود على الصحة وممارسة 
الرياضة بشكل منتظم للكبار 
والصغــار، إلــى جانــب أخذ 
الكفاية من النــوم، واالبتعاد 


