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KIB شجع موظفاته وعميالته على الكشف املبكر 
بعرض فحوصات واستشارات حصري طوال أكتوبر

في إطار دوره في مجال املســؤولية 
االجتماعيــة و«بنك للحياة»، أعلن بنك 
الكويت الدولي (KIB) عن جناح حملته 
التي أطلقهــا تزامنا مع شــهر التوعية 
بســرطان الثدي، والتــي تخللها عرض 
حصري للمساهمة في الكشف املبكر عن 
أعراض سرطان الثدي، وذلك بالتعاون مع 
كل من مستشفى «عاليه»، ومختبر مركز 
اجلاراهللا األملاني التخصصي والذين قدموا 
من جهتهــم خصومات خاصة ملوظفات 

وعميالت البنك طوال شهر أكتوبر، على 
كل من: فحص املوجات الصوتية، وفحص 
عالمات ودالئل أورام الســرطان الثدي، 
وأيضا على طلب استشارة من قبل جراح 

حول سرطان الثدي.
وفي معــرض حديثها حول احلملة، 
أكدت رئيسة فريق االتصال املؤسسي - 
من إدارة التسويق واالتصال املؤسسي 
فــي KIB، أمــل بوخمســني علــى أهمية 
الكشــف املبكــر للوقايــة من ســرطان 

الثدي، وكيف ميكن أن يكون من العوامل 
األولية لتسريع عملية الشفاء، مشيرة 
إلــى الهدف الرئيســي من إطــالق هذه 
احلملــة هو املســاهمة قــدر اإلمكان في 
احلد من أخطار سرطان الثدي، من خالل 
فعاليــات داخليــة للموظفني، باإلضافة 
إلى عروض وخصومات تشجع كال من 
موظفات وعميالت KIB - باعتبارهم منا 
وفينا - على الذهاب إلجراء فحوصات 

لالطمئنان على صحتهم.

من خالل تعاون البنك مع مستشفى «عاليه» ومختبر «اجلاراهللا» خالل شهر التوعية بسرطان الثدي

جانب من فعاليات البنك الداخلية التوعوية للموظفات أمل بو خمسني

باسمة الدهيم

الدهيم: معرض العطور بات قاعدة انطالق مثالية 
وفرصة مناسبة اللتقاء اجلمهور باملختصني

واصل معــرض «العطور 
التجميــل» لليــوم  وأدوات 
السابع على التوالي مستقبال 
املئات مــن الزائريــن يوميا 
املنتجات املعروضة  لشــراء 
من العطور والبخور وأدوات 
التجميل وسط مشاركة حشد 
من شركات احمللية واخلليجية 
ووكالء أكبر املاركات العاملية.
الــذي  وشــهد املعــرض 
يستمر فعالياته حتى اخلامس 
من شهر نوفمبر املقبل تسابقا 
واســعا مــن قبل الشــركات 
املشاركة من خالل العروض 
واخلصومات املميزة باإلضافة 
إلــى طــرح آخــر منتجاتهم 
لتتناسب مع جميع متطلبات 
الزوار في أجواء تسوق مميزة 
خاصة مع قرب فصل الشتاء، 
كمــا لقي املعــرض إقباال من 
اجلمهور خاصة محبي أحدث 
املوضات العاملية من العطور 

والبخور والطيب واملسك.
من جهتهــا، قالت املديرة 
التســويق  التنفيذية لقطاع 
واملبيعات في شركة معرض 
الكويت الدولي باسمة يوسف 
الدهيم إن املعرض يشهد حاليا 
تسابقا كبيرا من قبل الشركات 
بعروض وخصومات كبيرة 

فــي مجــال العطــور محليا 
وخليجيا بطريقــة عصرية 
ومختلفة، مؤكدة أن شــركة 
معــرض الكويــت تهدف إلى 
توفيــر العنــاء على عشــاق 
ومحبي العطــور والباحثني 
عــن التميز في عالم العطور 

من خالل املعرض.
املعــرض  أن  وذكــرت 
يحتضن مشاركة العديد من 
الشركات العريقة واملميزة في 
عالم العطور سواء الشرقية 
إلــى  والغربيــة، باإلضافــة 
أفخم أنواع العود واملرشات 
وأدوات التجميــل، الفتة إلى 
أن املعرض بات قاعدة انطالق 
مثالية وفرصة مناسبة اللتقاء 

اجلمهور املستهلك باملختصني 
سواء مع الشركات احمللية أو 
اخلارجية وتبادل املعلومات 

واخلبرات ايضا.
وعلى الصعيد نفسه، أكد 
عدد من الشــركات املشاركة 
في معرض «العطور وأدوات 
التجميل» أهمية املعرض، اذ 
أضحى حدثا مميــزا وفريدا 
مــن نوعه يلبــي احتياجات 
العمالء ويخدم شــريحة من 
شــرائح املجتمع ما يفســح 
املجال ويشعل روح التنافس 
فــي محاولة لتوفيــر أفضل 
العــروض ســعيا القتناص 
رضا عمالئهم مــن رواد هذا 

املعرض.

أكدت أن احلضور الالفت للزوار خالل األيام األولى داللة على جناحه

صاالت معرض الكويت الدولي

تالئم جميــع األذواق، حيث 
تتسابق الشــركات في طرح 
منتجات جديدة سواء للرجال 
أو النســاء واألطفال بأسعار 

تنافسية.
وأشارت إلى جناح املعرض 
عبر احلضــور املميز للزوار 
واملهتمني خالل األيام األولى، 
مشــيدة أيضــا باملســتوى 
الذي ظهرت عليه املؤسسات 
والشركات املشاركة فيه فضال 

عن القائمني على تنظيمه.
وأضافت ان املعرض يهدف 
إلى جمع أحدث املنتجات من 
العطور والعود حتت سقف 
واحــد، كمــا ميثــل املعرض 
جتمعا ألهم وأكبر األســماء 

«زين» تشارك في احتفالية يوم األمم املتحدة

شاركت «زين» املزود الرائد للخدمات 
الرقمية في الكويت باالحتفالية اخلاصة 
بيوم األمم املتحدة حتت شعار «الشباب 
يقود الطموح من أجل العمل املناخي»، 
والتي أقيمت مبناسبة مرور ٧٧ عاما على 
إنشــاء منظمة األمم املتحدة ومرور ٦٠
عاما علــى انضمام الكويت إليها، وذلك 
حتت رعاية وزير اخلارجية الشيخ سالم 

العبداهللا.
وشاركت «زين» في االحتفالية التي 
استضافها املركز الثقافي في مدينة صباح 
السالم اجلامعية، وذلك بحضور نائب 
وزير اخلارجية لشؤون املنظمات الدولية 
املستشار عبدالعزيز اجلاراهللا، ومدير 
جامعة الكويت د.يوسف الرومي، وممثل 
األمني العام لألمم املتحدة املنسق املقيم 
لدى الكويت د.طارق الشيخ، والرئيس 
التنفيذي لالســتدامة في مجموعة زين 
جينيفر ســليمان، والرئيس التنفيذي 
للعالقات والشؤون املؤسسية في شركة 

زين الكويت وليد اخلشتي.
وأتت مشاركة «زين» باالحتفالية في 
إطار شراكتها االستراتيجية طويلة األمد 
مع منظمــة األمم املتحدة، والتي عملت 
مــن خاللها على تبني ودعم العديد من 
املبادرات املجتمعية في املجاالت البيئية 
واإلنسانية واخليرية على مدار السنوات 
املاضية تفعيال لدور القطاع اخلاص في 
دعم مختلف القضايــا الدولية، خاصة 
اجلهود الكبيــرة التي تبذلها الشــركة 
ملواجهة تداعيات تغير املناخ، فالشركة 
تفخر بكونها من أولى مؤسسات القطاع 
اخلاص التي عقدت شراكة استراتيجية 

مع األمم املتحدة.

وشهدت االحتفالية مشاركة العديد من 
كبار الشخصيات، ومسؤولي القطاعني 
العام واخلاص، والديبلوماسيني، وقياديي 
جامعة الكويت، وجاءت لالحتفال بيوم 
األمم املتحدة الذي حتتفل به املنظمة في 
٢٤ أكتوبر من كل عام، ومتيزت االحتفالية 
هذا العــام مبرور ٧٧ عاما على إنشــاء 
منظمــة األمم املتحدة ومــرور ٦٠ عاما 

على انضمام الكويت إليها.
وأتت االحتفالية هذا العام حتت شعار 
«الشــباب يقود الطموح من أجل العمل 
املناخي»، وشهدت تنظيم معرض خاص 
استعرض جهود ومبادرات الشباب في 
التنمية املستدامة والتصدي لتداعيات 
تغيــر املناخ، باإلضافــة إلى العديد من 
اجللسات احلوارية واحللقات النقاشية 
وورش العمل التي شارك فيها الشباب 

واملسؤولون من القطاع احلكومي.
وتلتزم «زين» من خالل استراتيجيتها 
لالســتدامة ببناء خطط ملواجهة تغير 
املناخ واإلسهام في تخفيض االنبعاثات 
الكربونية مبا يتناسب مع اتفاقية باريس 
(٢٠١٥)، حيث تصنف زين حاليا مبستوى 
A- من قبــل القائمة العاملية ملشــروع 
Carbon) اإلفصاح عن انبعاثات الكربون
انعــكاس  Disclosure Project)، وهــو 
لنجاحها في تلبية املعايير واملتطلبات 
اخلاصة باملشــروع، كما تعــد زين من 
الشركات القليلة في أسواق املنطقة التي 

.CDP حتمل عضوية في مشروع
وقامت «زين» بتأســيس العديد من 
املبــادرات عبر شــركات مجموعة زين 
للتشــجيع على إعــادة التدويــر داخل 
املؤسسة وخارجها، منها توزيع األكياس 

املســتدامة القابلــة إلعادة االســتخدام 
على جميع موظفي الشــركة، وتركيب 
برادات املياه لتقليل استخدام العبوات 

البالستيكية.
كما قامت الشركة بتطوير وتطبيق 
أول عملية شاملة ملراقبة سلسة التوريد 
scope) فــي مخازنها من الفئــة الثالثة
inventory process)، والتي تتماشــى  ٣
مع متطلبات برتوكول الغازات الدفيئة 
(GHG) املعتمــد عامليــا، وتســمح هذه 
العملية للشــركة بالكشف واإلبالغ عن 
انبعاثاتها بشكل دقيق وتساعدها على 
التعــرف على أفضــل الفــرص لتقليل 
انبعاثــات الغــازات الدفيئــة املتعلقــة 

بعملياتها.
وتســتمر «زيــن» ببحــث رؤيتهــا 
االستراتيجية للتصدي آلثار تغير املناخ 
حتت مظلة اســتراتيجيتها لالستدامة 
لألعوام ٢٠٢٠-٢٠٢٥، فالشركة تعتبرها 
ركيزة أساســية وضعت لها ٣ مجاالت 
رئيســية للتركيز عليها وهي استهالك 
الطاقــة والشــبكة، واالســتراتيجية 
واالتصال، وإدارة املخلفات واالقتصاد 

الدائري.
وحترص الشركة على دعم مختلف 
املبادرات التي تخدم مجاالت االستدامة 
والبيئة باعتبارها قضية بغاية األهمية 
في حياة اجلميع، حيث تســعى رسالة 
الشــركة االجتماعية إلــى احلفاظ على 
البيئــة، وتعزيــز اإلدراك بأهميــة دور 
كل فرد في تقليل االســتهالك وتطبيق 
الترشــيد وإعادة التدويــر وغيرها من 
املفاهيم املســتدامة املهمة التي ستسهم 

في تقليل آثار تغير املناخ.

الشركة من أولى مؤسسات القطاع اخلاص التي عقدت شراكة إستراتيجية مع املنظمة

املستشار عبدالعزيز اجلاراهللا متوسطا د.يوسف الرومي ود.طارق الشيخ وجينيفر سليمان ووليد اخلشتي

شراكة إستراتيجية بني بنك وربة
وجامعة اخلليج للعلوم والتكنولوجيا

من منطلــق حرص بنك 
وربــة وســعيه الدائم على 
تأهيــل وتطويــر الكــوادر 
الشبابية والوطنية وتهيئتهم 
وصقل خبراتهم وإمكانياتهم، 
مت توقيع شراكة استراتيجية 
وربــة  بنــك  بــني  فيمــا 
وجامعــة اخلليــج للعلوم 
والتكنولوجيا تتضمن عدة 
مبــادرات تســتهدف تأهيل 
وتطوير كل من موظفي بنك 

وربة وطلبة اجلامعة.
وصرحت معالي الرشيد 
رئيســة مجموعــة املــوارد 
العامة  البشرية واخلدمات 

فــي  املاجســتير  دراســة 
مجال إدارة األعمال، وكذلك 
املســاهمة في عدة أنشــطة 

تهدف لدعم وتطوير طلبة 
اجلامعة مبجــاالت مختلفة 
وصقــل مهاراتهم إلعدادهم 
لسوق العمل، حيث تشتمل 
هــذه الشــراكة علــى عــدة 
مبــادرات منها على ســبيل 
املثال وليــس احلصر دعم 
العلمية، حصول  النــوادي 
الطلبة على املؤهالت العلمية 
والعملية، دعم ريادة األعمال 
واالبتكار، وكذلك العمل على 
مشاركة اخلبرات من خالل 
توفير مرشدين مميزين من 
البنك لصقل مواهب الطلبة 

في الواقع العملي.

صورة جماعية بعد توقيع االتفاقية

بأن هذه الشــراكة ســتوفر 
رعايــة كاملــة ملوظفي بنك 
وربة الراغبني في استكمال 

«النجاة»: إجنازات رائدة 
باملشاريع التعليمية في ٢٠٢٢

قال املدير العام بالتكليف 
في جمعية النجاة اخليرية 
الشــهاب   عبــداهللا محمــد 
إن اجلمعيــة حققــت خالل 
هذا العــام ٢٠٢٢م إجنازات 
مميزة فــي مجــال التعليم 
الكويــت وخارجها،  داخــل 
كما واصلــت إجنازاتها في 
مختلف القطاعات اإلنسانية 
والتوعويــة  والتنمويــة 
األخرى، وذلك حتت إشراف 
وزارتي الشؤون واخلارجية. 
وأكد الشهاب حرص جمعية 

النجاة على تنفيذ املشاريع التعليمية االستراتيجية، واختيار 
هذه املشاريع وفق احتياج للمستفيدين، الفتا إلى أن النجاة 
نفذت عدد ٦٠٣٩ مشروعا استفاد منها أكثر من ٣٥٠ ألف شخص.
وحول طبيعة املشــاريع التعليمية التي مت تقدميها، قال 
الشهاب: تنوعت املشاريع بني بناء املدارس، واملراكز التعليمية، 

واملعاهد، وكفالة الطلبة واملعلمني، واحلقيبة الدراسية.

عبداهللا الشهاب

«مناء» تنعى أحمد اجلاراهللا: 
خّلف إرثًا خيريًا ووطنيًا رائدًا

نعت «منــاء اخليرية» 
بجمعية اإلصالح االجتماعي 
أحمــد اجلاراهللا احلســن 
اجلــاراهللا، والــد وزيــر 
الصحة األســبق د.محمد 
اجلــاراهللا، عن عمــر ١٠٣
أعوام، والذي يعد الراحل 
مــن مؤسســي جمعيــة 
اإلصــالح االجتماعــي في 

الكويت عام ١٩٦٣.
وفــي هذا الصــدد قال 
التنفيــذي لنماء  الرئيس 
اخليريــة ســعد مــرزوق 

العتيبي إن ساحة العمل اخليري فقدت برحيل هذه القامة 
الكبيرة أحــد أصحاب األيادي البيضاء الداعمني ملشــاريع 
خدمــة الفقراء وعالج املرضى وكفالة األيتام ورعاية طلبة 
العلــم وإغاثة املنكوبني في مختلف أنحاء العالم، مبينا أن 
الراحل كان قيمة كبيــرة، خلف وراءه إرثا خيريا ووطنيا 

رائدا جديرا بالتقدير واالحتذاء.

سعد العتيبي

السلمي: االستثمار في الشباب استثمار للوطن

اســتقبل احتاد شــركات االستثمار 
ممثلــي املشــروع التوعــوي الوطنــي 
للوقايــة من املخدرات (غراس) في مقر 
االحتاد، حيث رحب رئيس مجلس إدارة 
االحتاد صالح السلمي بالرئيس التنفيذي 
للمشروع د.أحمد الشطي وفريق املشروع 
املرافق له. وأشاد السلمي باجلهود البناءة 
واملثمرة التي يبذلها مشــروع (غراس) 
الوطني في مواجهة آفة املخدرات والوقاية 

منها ونشــر الوعي بني أفــراد املجتمع 
مبخاطرها.

وأكد السلمي أن االستثمار في الشباب 
استثمار للوطن، وهي مسؤولية اجلميع 
بدءا مــن املدرســة واجلامعــة وانتهاء 
مبؤسسات املجتمع املدني والقطاعني العام 
واخلاص من خــالل تأهليهم وتدريبهم 
وتسليحهم بالعلم واملعرفة، وذلك إميانا 
من االحتاد بأهمية املسؤولية االجتماعية 

ودورها في مساندة الكويت في حتقيق 
رؤيتها الشاملة لالستدامة ومبا يتوافق 
مع رؤية ٢٠٣٥ وخطة التنمية الوطنية.

مــن جانبه، أكد د.أحمد الشــطي أن 
التصدي آلفة املخدرات مسؤولية مشتركة 
لكافة اجلهات، فهذه اآلفة التي متس فئة 
الشباب على وجه اخلصوص وذات اآلثار 
املدمــرة على املجتمع تســترعي انتباه 

اجلميع.

احتاد شركات االستثمار استقبل ممثلي «غراس»

جانب من اللقاء صالح السلمي ود.أحمد الشطي وحضور اللقاء

«الطيران املدني»:  زيادة عدد الرحالت مع السودان
وّقعت اإلدارة العامة للطيران املدني 
أمس األحد اتفاقية مع ســلطة الطيران 
املدني السودانية حول زيادة عدد الرحالت 

بني البلدين.
وأوضح املديــر العام لالدارة العامة 
للطيــران املدنــي يوســف الفــوزان في 
تصريــح لـ«كونا» أن االتفاقية تســعى 
إلى تنظيم اخلدمات اجلوية بني البلدين 
والتي تسمح باستغالل احلريات (الثالثة) 
و(الرابعة) و(اخلامسة) املتعلقة مبجال 
الطيــران والتي متثل نقلــة نوعية في 
العالقات اجلويــة الثنائية بني البلدين 
الشقيقني. وأكد الفوزان أن هذه االتفاقية 
تهدف إلى توثيق العالقات اجلوية الثنائية 
الســيما التجاريــة مــع الــدول األخرى 
وتيسير تشغيل شركات الطيران التجارية 
للركاب والشحن مبا يعزز حركة النقل 

اجلوي بني البلدين.
ووقع عــن اجلانب الكويتــي املدير 
العــام لــالدارة العامة للطيــران املدني 

يوســف الفوزان، فيما وقع عن اجلانب 
الســوداني املدير العام لسلطة الطيران 

املدني السوداني فخر الدين عثمان.

يوسف الفوزان وفخر الدين عثمان واحلضور من اجلانبني لدى توقيع االتفاقية

«الصحة»: دورة إقليمية ملعاجلة السرطان إشعاعيًا
أعلنت وزارة الصحة عن استضافتها 
دورة تدريبية إقليمية بعنوان «املعاجلة 
اإلشــعاعية الداخلية ملرضى السرطان» 
بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية 
ومنظمة الشرق األوسط للفيزياء الطبية، 
وذلك في ٧ نوفمبر املقبل وتستمر ٣ أيام.

وقال رئيس قسم الطبيعة اإلشعاعية 
في مركــز الكويــت ملكافحة الســرطان 
بالوزارة د.مشاري النعيمي في تصريح 
لـ «كونا» أمس إن الدورة ستسلط الضوء 
علــى أحدث الطــرق العالجيــة ملرضى 
السرطان وحتديدا العالج بتقنية العالج 

اإلشعاعي املوضعي. وأضاف النعيمي أن 
تقنية العالج اإلشعاعي املوضعي تعتبر 
وسيلة فعالة لعالج األورام األكثر انتشارا 
بني الرجال كسرطان البروستاتا واألورام 
األكثر انتشارا بني النساء كأورام سرطان 
الرحم. وأوضح أن تقنية العالج اإلشعاعي 
املوضعــي تتم من خاللهــا زراعة بذور 
إشعاعية في موضع املرض نفسه لتقوم 
بتدمير اخلاليا السرطانية بدقة عالية دون 
أن تؤثر على األنسجة احمليطة بالورم.
وأشــار إلى أن هذا النــوع من عالج 
الســرطان يتطلب وجــود فريق مؤهل 

الدقيقــة  التقنيــات  الســتخدام هــذه 
واملتطورة، ومن هنا يأتي الهدف الرئيسي 
للدورة املتمثل في تعزيز كفاءة العاملني 
ملواكبة التطور العلمــي والتكنولوجي 

في تقنية العالج اإلشعاعي املوضعي.
وبني أن فريق العالج الفيزيائي الطبي 
من أهم فرق العالج اإلشعاعي الذي يقوم 
بدور مهــم في رصد إحداثيــات األورام 
وحســاب اجلرعات اإلشــعاعية وإعداد 
اخلطة العالجية ملريض السرطان وهو 
ما يبرز أهمية الدورة التي يشارك فيها 

أكثر من ٥٠ متخصصا.


