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بنك الكويت الوطني يرعى أسبوع املرور 
اخلليجي املوحد للعام ٢٠٢٣

الكويــت  بنــك  شــمل 
الوطني برعايته أســبوع 
املــرور اخلليجــي املوحد 
للعام ٢٠٢٣، الذي أقيم في 
حديقة الشــهيد، وذلك في 
إطار التزامه مبســؤوليته 
االجتماعيــة علــى جميع 
األصعدة وحرصه على دعم 
املبادرات اإلنسانية والبيئية 

والصحية والتعليمية.
تأتــي مشــاركة بنــك 
فــي  الوطنــي  الكويــت 
أســبوع املــرور اخلليجي 
هذا العام استكماال لنهجه 
االجتماعي وثقافته الراسخة 
في خدمــة املجتمع، حيث 
يهــدف الوطنــي من خالل 
هــذه املشــاركة إلى نشــر 
التوعية املرورية بني جميع 
شــرائح املجتمــع حتقيقا 
لألمــن والســالمة. وبهذه 
املناسبة، قال مدير أول في 

الوعــي فيه، حيــث يعتبر 
أســبوع املــرور اخلليجي 
مناســبة مهمــة لتســليط 
الضوء على مخاطر احلوادث 
املروريــة وأهميــة احترام 
الســير والقيــادة  قواعــد 
الســليمة واتباع تعليمات 
رجال املرور». وأكد التركي 
أن أسبوع املرور اخلليجي 
مناسبة مهمة لرفع الوعي 
لدى جميع شرائح املجتمع 
ال ســيما من فئة الشــباب 
بضرورة التحلي باملسؤولية 
الالزمة جتاه الغير واحلد 
من حجم احلوادث املرورية، 
حيــث يولي البنــك أهمية 
كبيرة لشــريحة الشــباب 
في العديد من املجاالت مبا 

في ذلــك الرعاية الصحية 
والتعليــم ألنــه يعتبرهم 
الكوادر البشرية التي تسهم 
في تنمية مستقبل الكويت.
الكويت  ويفخــر بنــك 
الوطنــي كونه أحــد أكبر 
جهات القطاع اخلاص إسهاما 
النشاطات االجتماعية  في 
والتي أصبحت نهجا ثابتا 
لدى البنك على مدى عقود 
طويلة امتدت منذ التأسيس 
حتى اآلن إلى جانب دوره 
الريادي في تقدمي اخلدمات 
املصرفية، حيث يحفل سجل 
البنك بالعديد من املبادرات 
االجتماعيــة  الرياديــة 
التــي تغطي  واإلنســانية 

مختلف املجاالت.

في إطار التزامه مبسؤوليته املجتمعية على جميع األصعدة

طالل التركي

إدارة العالقــات العامة في 
بنك الكويت الوطني طالل 
التركي: «يسعى بنك الكويت 
الوطني دائما إلى تكريس 
موقعه الرائد كأكثر البنوك 
احمللية التزاما مبسؤوليتها 
جتــاه املجتمع مــن خالل 
رعاية العديد من املبادرات 
التي تسهم في تعزيز الوعي 
لدى جميع شرائح املجتمع 
على جميع األصعدة، حيث 
تعتبر رعاية البنك ألسبوع 
املرور اخلليجي برهانا على 

هذه الريادة».
وأضاف التركي: «الوطني 
ال يدخــر جهدا فــي تنمية 
ودعم املجتمع الذي ينتمي 
إليه، ويعمل دائما على نشر 

الفريق أنور البرجس واللواء جمال الصايغ واللواء يوسف اخلدة والعميد إبراهيم اجلالل لدى تكرمي «الوطني»

«التجاري» يعلن عن بطولة «الدامة» بقرية يوم البحار
ضمن فعاليات حملته السنوية «يا زين تراثنا» واستمرارا جلهوده 
في دعم مختلف األنشطة املرتبطة باحلملة والهادفة إلى إحياء التراث 
الكويتي القدمي، ينظم البنك التجاري السبت املقبل ١٨ اجلاري بطولة 
ألحد األلعاب الشــعبية وهي الـ «الدامة»، وذلك في قرية يوم البحار 

- جناح البنك التجاري.
وعن تنظيم البنك لهذه البطولة، قالت نائب املدير العام - قطاع 
التواصل املؤسســي في البنــك أماني الورع: «ندرك فــي «التجاري» 
أهمية تعريف الشباب الكويتي باأللعاب الشعبية التي كانت ومازالت 
موجودة، وتشــجيع روح النشاط واملنافسة وتنمية مستوى الذكاء 
لديهم من خالل هذه األلعاب». وأكدت أماني الورع أهمية دعم األنشطة 
التــي تعنى بتعزيــز احملافظة على الهوية الوطنيــة في كل مجاالت 
احليــاة خاصة عندما يرتبط األمر باحملافظة على املوروث الشــعبي 

الكويتي األصيل.

لولو هايبر يطلق «أسواق رمضان» التقليدية

أقامــت شــركة لولو هايبــر ماركت 
الشركة الرائدة في مجال جتارة التجزئة 
في املنطقة، حفال إلطالق «أسواق رمضان» 
التقليدية في جميع منافذ الهايبر ماركت 
كجزء مــن احلملة الترويجية «رمضان 
املميز» املستمرة والتي بدأت في ٨ مارس.

قام بافتتاح الفعالية في منفذ القرين 
للعالمــة التجاريــة في ١٥ مــارس كبار 
املسؤولني من ٣ جمعيات خيرية معروفة 
في الكويت - جمعية اإلغاثة اإلنسانية، 
جمعية مناء اخليريــة وجمعية النجاة 
اخليرية - إلى جانب اإلدارة العليا لولو 

هايبر ماركت، وفي حضور حشد كبير 
من املتسوقني واملهنئني. كما شهد حفل 
االفتتاح إطــالق اجلمعيات اإلنســانية 
الثالث بطاقات هدايا خيرية خاصة ميكن 
للناس شرائها لدعم األعمال اخليرية لتلك 
اجلمعيات. وبهذه املناسبة أيضا، أعلن 
لولو هايبر ماركت أنه سيوزع يوميا على 
مدار شهر رمضان أكثر من ٤٠٠ مجموعة 
طعام إفطار مجانية لألشخاص احملتاجني 
في جميع أنحاء البالد. باإلضافة إلى ذلك، 
سيوفر لولو هايبر ماركت جلمعية مناء 
اخليريــة أطقم إفطار مجانية لتوزيعها 

علــى األشــخاص املتعففني فــي مواقع 
مختلفــة في جميع أنحــاء الكويت. إلى 
جانب «أســواق رمضان» التي تســلط 
الضوء على الطرق التقليدية في الكويت 
لالحتفــال بالشــهر الكــرمي، فإن عرض 
«رمضان املميز» املستمر، والذي يستمر 
حتى نهاية الشهر الكرمي، يتميز بتقدمي 
العديد من العروض الترويجية وعروض 
التخفيضــات والصفقات على العناصر 
املتعلقة بشهر رمضان، مبا في ذلك على 
األطعمة الرمضانية واملواد غير الغذائية 

واملنتجات املنزلية والهدايا واملزيد.

مشاريع وجتارب طالبية
د.سلمان الالفي وأســامة األرملي ومديرة املدرسة سمر ديزمن وويهان 

هيومن مع الرجل احلديدي من صنع مدرسة دسمان

«دسمان ثنائية اللغة» نّظمت فعالية «مدرسة املستقبل» 
آالء خليفة

نّظمت مدرسة دســمان ثنائية اللغة 
فعالية حملت عنوان «مدرسة املستقبل 
ـ school of the future» للقسم االبتدائي، 
وذلك على مدار ٣ أيام بحضور مدير عام 
اإلدارة العامــة للتعليم اخلاص باإلنابة 
د.سلمان الالفي، ونائب رئيس مجلس إدارة 

املدرسة أسامة األرملي، ومديرة املدرسة 
سمر ديزمن، وناظر قسم املرحلة االبتدائية 
ويهان هيومن، وعدد كبير من أولياء أمور 
الطالب الذين حضروا الفعالية، حيث قام 
الالفي بعمل جولة على مرافق املدرسة التي 
شملت تنظيم الفعالية والتي تنوعت ما بني 
أقسام رياضية وفنية وتكنولوجية واقسام 
خاصــة بالعلوم والفيزياء والرياضيات 

واللغة العربية والتربية اإلسالمية. هذا، 
وأشــاد مدير عام اإلدارة العامة للتعليم 
اخلاص باإلنابة بوزارة التربية د.سلمان 
الالفي بالفعالية، مضيفا في تصريح خاص 
لـ «األنباء»: ســعدت كثيــرا ما رأيته في 
املدرسة وتفاعل الطلبة واملشاريع التي 
قاموا بتقدميهــا والتجارب التي قدموها 

في مجاالت مختلفة.

«دار الشفاء»: د.أحمد نصراهللا األول بالكويت ضمن قائمة «فوربس» ألفضل ١٠٠
قائد بالقطاع الصحي والـ ٤٤ على مستوى دول الشرق األوسط في ٢٠٢٣

تقدم رئيس وأعضاء مجلس 
ادارة مستشــفى «دار الشفاء» 
وجميــع العاملني فيه بالتهنئة 
للرئيس التنفيذي في مستشفى 
«دار الشفاء» د.أحمد نصراهللا 
مبناسبة اختياره ضمن «أقوى 
قادة الرعاية الصحية في الشرق 
األوســط لعــام ٢٠٢٣»، ليكون 
األول فــي الكويت والـ ٤٤ على 
مســتوى دول الشرق األوسط 
وفــق التصنيف الــذي أحرزته 
مجلة «فوربس الشرق األوسط».

جهود دؤوبة

وبهذه املناسبة، أبدى نائب 
رئيس مجلس إدارة مستشفى 
«دار الشفاء» بدر جراق سعادته 
الكبيرة بحصول د.أحمد نصراهللا 
على تلك اجلائزة من قبل مجلة 

«فوربس الشرق األوسط».
ان  الــى  جــراق  وأشــار 
اجلائزة تعكــس اجلهد الكبير 
والعمل املتواصــل الذي قام به 
د.أحمــد نصــراهللا منــذ توليه 
منصب الرئيــس التنفيذي في 
مستشفى «دار الشفاء» في العام 
٢٠١١ وفريق العمل املتميز معه. 
وأضــاف: ان اجلهــود الدؤوبة 
التي قدمتهــا اإلدارة التنفيذية، 
بالتعاون مع مجلس اإلدارة طيلة 
تلك السنوات، جعلت املستشفى 
تتبوأ مرتبة الصدارة من حيث 
جودة اخلدمات الصحية املقدمة 
للمرضى واملراجعني، باإلضافة 
الــى حصولهــا على شــهادات 
واعتمادات عاملية أثبتت جدارة 
مستشــفى «دار الشفاء»، ليس 
على مســتوى الكويت فحسب 
ولكن على املستويني اإلقليمي 

والعاملي.
إهداء حلكومة الكويت

وأهــدى جراق هــذا اإلجناز 
حلكومة الكويت ممثلة بوزارة 
الصحــة التي كانت ـ وال تزال ـ 
الداعم األول للمستشفى في كل 
مراحل اإلجنازات التي حققتها 
طيلة السنوات املاضية، مضيفا: 
نهدي اإلجناز ـ أيضا ـ للشعب 

والتغلب عليها، وحتويلها الى 
قصص جناح ملهمة، مبينا ان اي 
دراسات يقدمها د.أحمد نصراهللا 
وفريق عمله ملجلس االدارة متتاز 
بالعمق والتحليل، والدليل هو ما 
مينح مجلس االدارة القدرة على 
اتخاذ القرارات بسرعة وسهولة، 
مما يدعم مشاريع التطوير في 

املستشفى.
أهمية اجلائزة

من جانبــه، تطرق الرئيس 
التنفيذي ملستشفى «دار الشفاء» 

التركيز من قبل مجلة «فوربس 
الشرق األوسط» على إجنازات 
املستشفى في عام ٢٠٢٢ والذي 

كان عاما حافال باإلجنازات.
واضاف: ان املستشفى كان 

د.أحمد نصراهللا ألهمية اجلائزة 
بالقول: هي انعكاس ملسار النمو 
والنجاح الذي شهده مستشفى 
«دار الشــفاء» علــى مســتوى 
الســنوات املاضيــة، حيــث مت 

االول بني كل املستشفيات العاملة 
في الكويت احلاصل على العديد 
من الشهادات العاملية املرموقة، 
حيث كان االول في الكويت الذي 
حصل على شهادة HIMSS٧ التي 
تعد مؤشرا على تقدم املستشفى 
في اســتخدام تقنية املعلومات 
لرعاية املرضى، كما انها الشهادة 
األعلى عامليا في هذا املجال والتي 
وضعــت الكويت علــى خارطة 

الصحة العاملية.
وقــال: ان مستشــفى «دار 
الشــفاء» هو االول في الكويت 

People الذي يحصل على شهادة
Center Care Award فــي العــام 
٢٠٢٢ بكندا، والتي توضح اشراك 
املجتمــع بالرعايــة الصحيــة، 
وهــي الشــهادة االولــى التــي 
متنح ملستشــفى فــي الكويت. 
باالضافــة لتلك اإلجنازات، فإن 
مستشــفى «دار الشفاء» حصد 
عدة شهادات على مستوى دول 
اخلليــج، باالضافــة حلصوله 
على شــهادة من وزارة الصحة 
الكويتية على قيامه بتنفيذ اكبر 
مشروع لسالمة وصحة املرضى.

وبني د.نصراهللا انه في سبيل 
تقدمي خدمات متميزة للمرضى، 
قام املستشفى بتنفيذ توسعات 
جديدة خالل عام ٢٠٢٢، ساهمت 
في تقدمي خدمات صحية متميزة 
للمرضى في مختلف التخصصات 
وزيادة اعداد العاملني في العديد 
من االقسام واالدارات باملستشفى، 
األمــر الذي ســاهم فــي تلبية 
احتياجات املرضى في مختلف 
التخصصات. ١وبني انه وفقا لتلك 
االجنازات، ارتأى احملللون في 
مجلة «فوربس الشرق األوسط» 
استحقاق «دار الشفاء»، ممثلة 
برئيسها التنفيذي للمستشفى 
د.أحمد نصراهللا احلصول على 
تلك اجلائزة وبجدارة، وهو ما 
يعكــس االهتمــام الكبير الذي 
قدمه مستشــفى «دار الشــفاء» 
من اجنــازات متميــزة، كما ان 
احلصول على تلك اجلائزة هو 
فخر للكويــت وقطاعها الطبي 
املتميــز ويضــع الكويــت على 
خارطة القطاع الصحي العاملي.

حلم كبير

واضاف د.نصراهللا: ان تلك 
االجنــازات يقــف وراءها حلم 
كبير قابل للتنفيذ سعت االدارة 
التنفيذية، وبدعم غير محدود، 
من قبل مجلس ادارة املستشفى، 

على حتقيقه بكفاءة واقتدار.
وقال: ان هــذا احللم يدعمه 
شــغف وتصميــم ومواجهــة 
التحديات، يسانده فريق مبدع 
قادر على تنفيذه بكل تفاصيله 

ولديه القدرة على االبداع، االمر 
الذي يجعل من هذا احللم صانعا 
ملســيرة جناح ال تنتهي، يزداد 
وهجه يومــا بعد آخــر ويدفع 
مبستشــفى «دار الشفاء» نحو 

الصدارة والتميز.
املريض أمانة

وأوضح د.نصراهللا ان تلك 
االجنازات جاءت بسبب حرص 
مستشــفى «دار الشفاء» الدائم 
على تطبيق شعار «املرضى أمانة 
وليســوا عمالء»، حيث تطبق 
املستشفى هذا الشعار يوميا مع 
كل املرضــى بفريقها املكون من 
٢٥٠٠ موظــف يعزفون جميعا 
سيمفونية خدمات متكاملة تقدم 
للمرضى من مختلــف الفئات، 
مستهدفة ان تكون «دار الشفاء» 
هــي االختيــار االول لــدى اهل 
الكويت. كمــا أن اجلائزة تؤكد 
مــدى احلــرص الكبيــر الــذي 
يوليه مجلس ادارة مستشــفى 
اداء  لتطويــر  الشــفاء»  «دار 
املستشفى بالتعاون مع االدارة 
التنفيذية، كونه ملهما ومحققا 
لكل التطلعات التي يطمح إليها 
املستشفى، كما انه داعم لالفكار 
التي تقدمهــا االدارة التنفيذية 
ومؤيــد ألفكارهــا وطموحاتها 

بشكل مستمر.
آلية االختيار

وحول آلية عمل اجلائزة، أفاد 
د.نصراهللا بأن مجلة «فوربس 
الشــرق االوســط» تواصلــت 
مع ادارة املستشــفى للحصول 
على البيانات واملعلومات التي 
حتتاج اليها ومت تزويدهم بكل 
البيانــات واملعلومات املطلوبة 
لتقييــم املرشــح ومعرفة مدى 
انطباق املعايير عليه الختياره 
وفق القواعد واالجراءات املعمول 
بها لديهــم، وقد مت اختيار عدد 
من القادة في القطاع الصحي من 
كل مــن: االمارات وقطر ومصر 
والسعودية وجميع بلدان الشرق 
االوسط، حيث مت اختيار اسماء 

منهم ضمن القائمة.

بدر جراق: الرئيس التنفيذي هو رجل التحديات القادر على وضع احللول للمشكالت الصعبة وحتويلها لقصص جناح ملهمة.. ونهدي اجلائزة للحكومة ممثلة بوزارة الصحة الداعم األول إلجنازاتنا وطموحاتنا

د.أحمد نصراهللا بدر جراق

ترتيب د.أحمد نصراهللا على مستوى الشرق األوسطد.أحمد نصراهللا األول بالكويت

شعار «فوربس الشرق األوسط»

شعار مستشفى دار الشفاء

الكويتي الذي منح مستشــفى 
«دار الشفاء» الثقة طوال الـ ٦٠

عاما املاضية والتي تعد أمانة في 
أعناق كل موظف في املستشفى، 
مشيرا الى ان املستشفى لن يأل 
جهــدا في تقــدمي األفضل دائما 
ملراجعيها مــن مختلف الفئات 
العمرية. وأوضح ان مستشفى 
«دار الشــفاء» أصبــح اخليــار 
األول لــدى العائلــة الكويتيــة 
بــكل فئاتهــا العمريــة، وذلــك 
جلدية وتفاني املستشــفى في 
رفع مســتوى وجودة خدماته 
الصحية واالرتقاء به دائما ترقى 
الى افضل املستويات العاملية، 
وكل هــذا لــن يحدث مــن دون 
تضافر قوى جميع العاملني في 
املستشــفى من مجلس االدارة 
التنفيذيــة واالقســام  واالدارة 

االدارية واالطباء واملمرضني.
مستشفى جديد

وحول التوسعات املستقبلية، 
كشف جراق عن ان مجلس االدارة 
يستهدف في املرحلة املقبلة بناء 
مستشفى جديد في منطقة بنيد 
القار مبستوى اكبر وبتوسعات 
كبيرة، والتي من املتوقع االنتهاء 
منها خالل السنوات الـ ٤ القادمة 
وجتهيزها للعمل، والتي ستكون 
اضافــة مهمة في القطاع الطبي 
في الكويت، مضيفا: اننا نطمح 
لالنتشــار في منطقــة اخلليج 

وتقدمي خدماتنا الصحية بها.
وتابع: ان تطلعات وطموحات 
مستشفى «دار الشفاء»، ممثلة 
واالدارة  االدارة  مبجلــس 
التنفيذيــة، ال حدود لها، حيث 
ان الهدف هــو التميز ليس في 
الكويــت فحســب وإمنــا على 

املستويني اخلليجي والعاملي.
رجل التحديات

وقال جراق: ما مييز د.أحمد 
نصراهللا انه رجــل التحديات، 
حيــث يعمــل دائمــا علــى حل 
املشــكالت وتكوين فريق عمل 
متميــز ملناقشــة اي حتديــات 
ووضــع حلــول مناســبة لهــا 

د.أحمد نصراهللا: مستشفى «دار الشفاء» هو األول في الكويت احلاصل على عدة شهادات عاملية بدر جراق: مجلس اإلدارة وراء األفكار والرؤى التي يقدمها د.نصراهللا وفريق عمله بثبات وثقة


