
 
 

رفع مستوى ل DISC Kuwait بالتعاون مع ظفيهالمو  تنظم جلسة تثقيفيةبورصة الكويت 
 أسلوب الحياة الصحيو  لعاداتالوعي با

شاط تسليط الضوء على أهمية الن"بورصة الكويت تهتم" وتهدف إلى  برنامجالجلسة تعقد كجزء من سلسلة 
 العمل بيئةفي  تجنبهاالبدني وزيادة مستوى الوعي حول اإلصابات التي يمكن 

على مكانتها كمؤسسة تضع موظفيها على رأس أولوياتها،  في خطوة تعيد التأكيد: 2019مارس  28الكويت، 
 نامجبر جلسة تثقيفية لموظفيها حول أسلوب الحياة الصحي كجزء من سلسلة  عقدت بورصة الكويت مؤخرا  

المتخصص في إدارة اآلالم وا عادة التأهيل  المركز ،DISC Kuwait"بورصة الكويت تهتم"، وذلك بالتعاون مع 
 .وكل ما يتعلق بنمط الحياة المتكاملة

إلى  ،بورصة الكويتداخل  شيا  مع مبادرات المسؤولية االجتماعيةاتم والذي يتم تنظيمه يهدف هذا الحدث،
فضال  العمل،  ةبيئها في تجنبتسليط الضوء على أهمية النشاط البدني، وزيادة الوعي باإلصابات التي يمكن 
ات الجلوس وضعي الناتج عنعن تقديم نظرة متعمقة على الخطوات العملية للتعامل مع تصلب العضالت واأللم 

 الخاطئة أو لفترات طويلة على المكاتب.

 لموظفينبورصة الكويت: "مع كون ال الرئيس التنفيذي خالد عبد الرزاق الخالد لت السيدلك، قاوتعليقا  على ذ
الحفاظ  يبالمساهمة ف بشكل قاطعملتزمة  ا  دائمظلت بورصة الكويت  ،انالعنصر الرئيسي في جميع عمليات



رامية إلى إلى مساعينا ال نوعيةإضافة  ‘بورصة الكويت تهتم’. يمثل برنامج عافيتهمصحة الموظفين و  على
لة النشطة أن القوى العام رك تماما  نحن ندالعمل.  بيئةالسالمة في  مستويات نمط حياة صحي وتعزيزل الترويج

وي الدور الحيكما أن لدينا قناعة راسخة ب، أي مؤسسة أعمالوالسعيدة هي المحرك الرئيسي لإلنتاجية في 
 درات، وهي جزء من مبا، وبالتالي فإن هذه المبادرة الداخليةونموهاأي بلد  تطور في ىومعاف لمجتمع صحي

 ".جهود بناء األمة في إسهاماتنا في إطار ا  أيضتدخل  لدينا، لمسؤولية االجتماعية للشركاتا

 DISCمن  في هذا المجال مختصينمن قبل  حية تمت دعوة موظفي بورصة الكويت لعروض توضيحيةو 
Kuwait،  الذين سلطوا الضوء على األهمية المتزايدة للحفاظ على نمط حياة صحي وتحسين النشاط البدني و

المخاطر المرتبطة بساعات العمل الطويلة ونصحوا موظفي الشركة  حول قدموا شرحا وافيا  العمل. كما  بيئةفي 
 جزءا  من روتينهم اليومي. األنشطة الرياضية جعلبأخذ فترات راحة منتظمة و 

 تجنبهامكن اإلصابات التي ي بيئة العمل المكتبيةالمتخصصون في عمليات تقييم  تناولباإلضافة إلى ذلك، 
صابات ،(MDsعمل، مثل االضطرابات العضلية الهيكلية )ال بيئةفي  اإلجهاد المتكرر و  اإلجهاد فرط وا 

(RSIs) أن تحدث ن شأنها، والتي مةيبيئة المكتبالتغييرات التي يجب إجراؤها في ال قدموا شرحا تفصيليا  عن، و 
آالم  جالطبية لعالالعالجات والتدخالت  حول متعمقةعالوة على ذلك، قدم الخبراء رؤى و فوائد صحية فورية. 
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