
الجمعة 9 ابريل 2010   25خدمات
قّدم محاضرة لموجهات »العاصمة التعليمية« »ثراء«.. عطر فريد  من »الدر المنثور« برائحة البخور

ن����زوال على رغب����ات عمالئها 
وعشاق التميز، طرحت شركة »الدر 
المنثور« للعود والبخور مجددا في 
االسواق عطر »ثراء« نظرا لالقبال 
الكبير عليه خالل الفترة الماضية 
من قبل عمالء الشركة وأصحاب 

الذوق الرفيع من الجمهور.
وقال مدير عام ش����ركة »الدر 
المنثور« ضرار الطراروة ان عطر 
»ثراء« من العطور المميزة جدا، 
فهو تركيبة فريدة من نوعها عبارة 
عن خلطة من العطور الش����رقية 
برائحة البخور والعود مع زيوت 
فرنسية استوردت من أرقى شركات 
العطور الفرنس����ية المتخصصة 
في هذا المجال، وهو يضفي على 
عش����اقه اش����راقة حب، ويتناغم 
بنعوم����ة وهمس، ليفوح ش����ذاه 
بمحبة وصفاء وتنساب مكوناته 
بدفء مع محبي العطور الشرقية، 
من خالل ق����ارورة تتألأل لتعكس 
جمال عطر متفرد في خصوصيته، 

متميز في عبقه. مشيرا الى انه كان 
قد تم طرح عطر »ثراء« قبل فترة 

والقى اقباال كبيرا.
وأضاف الط����راروة ان االقبال 
على عطر »ثراء« فاق التوقعات، 
واس����تحوذ على نسبة كبيرة من 
السوق المحلي، وامتدت سمعته الى 

االسواق الخليجية، مشيرا الى ان 
احدى الشركات العاملة في العطور 
بدول����ة خليجية اخرى ترغب في 
عقد تع����اون مع »الدور المنثور« 
إلمدادها بكميات من عطر »ثراء« 
نظرا للسمعة الجيدة التي حققها 

والطلب عليه.

قدم بيت التمويل الكويتي )بيتك( محاضرة 
خاصة لموجهات منطقة العاصمة التعليمية 
لتعريفهم بأنشطته المصرفية المختلفة بما 
فيها من خدمات ومنتجات جس����دت اللبنة 
األولى للعمل المصرفي اإلسالمي والذي يعد 
»بيتك« الرائد فيه من خالل قصة نجاح دامت 

ألكثر من ثالثة عقود من الزمن.
وتهدف المحاضرة التي اقيمت في مدرسة 
الفيحاء المتوسطة للبنات الى نقل الخبرة 
المصرفي����ة في »بيتك« ال����ى القائمين على 
التوجيه في المنطق����ة التعليمية والوزارة 
بش����كل عام، وذلك في طور دراسة الوزارة 
الى تطوير منهج مادة مهارات الحياة للصف 
السابع والذي يعنى بتعريف الطلبة بمهارات 
ادارة األموال والتي أضيفت خالل السنوات 
األخيرة تماشيا مع التطور العالمي المصاحب 

لعملية التعليم.
الخدمات  ال����ى  المحاض����رة  وتطرق����ت 
والمنتجات المقدمة للعمالء، بما فيها الشيكات 

وبيع وش����راء العمالت األجنبية والحواالت 
والبطاقات المصرفية مع تفصيل كل خدمة 
على حدة بشكل مبسط وميسر يستطيع ان 
يستوعبه التلميذ بسهولة ويسر ويرجع ذلك 
الى خبرة »بيتك« في التعامل مع ش����ريحة 
األطفال منذ ان قدم حس����اب البراعم � بيتي 
حالي����ا � في مطلع عام 2001 وأنش����أ قاعات 
خاصة لألطفال في مختلف الفروع لتعريفهم 
بالنشاط المصرفي. وتتلخص الجوانب التي 
يتطرق اليها منهج مادة مهارات الحياة للصف 
الس����ابع في اهمية المال والتخطيط المالي 
والميزانية واالدارة المنزلية واالدخار وأنشطة 
البنوك المختلفة بما فيها البطاقات المصرفية 

والشيكات وتحويل العمالت.
ش����ارك في البرنامج مديرة فرع الفيحاء 
المسبحي وعذبة  الياس����ين وحصة  رابعة 
الحمي����دي وأنوار الش����عيبي، وم����ن ادارة 
البطاقات المصرفية نسرين البرنس وشريف 

حصة املسبحي أثناء شرح خدمات »بيتك« املتوافقة مع منهج »التربية«الباجوري.

عطر ثراء ضرار الطراروة

»بيتك« يعزز المنهج الدراسي لمهارات الحياة بخبرته المصرفية
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اخ�سائي  العالج التحفظي وجتميل الأ�سنان

ع�سو الأكادميية الأمريكية لطب اأ�سنان الأطفال

ع�سو اجلمعية الأوروبية لل�سحة العامة - اأ�سنان

أول عيادة متخصصة 
في عالج أسنان األطفال

وكل أفراد األسرة

الو�ساو�س القهرية

العالقات الأ�سرية

العالقات الزوجية

م�سكالت امل�سنني

م�سكالت املراهقني

الكتئاب والغ�سب

معاجلة ال�سغوط احلياتية

العناد والتمرد

العدوانية والنعزال

اآداب ال�سلوك الجتماعي

الن�ساط الزائد - ت�ستت النتباه

امل�سكالت ال�سلوكية

مهارات التعامل مع الطفل

اللجلجة - التاأتاأة - الإبدال - الدمج

م�سكالت التخاطب - عيوب النطق والكالم

التاأخر الدرا�سي

�سعوبات التعلم
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القلق - التوتر
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الثقة بالنف�س - الوحدة والنعزال
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الن�سيان وعدم الرتكيز
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ا�ست�سارة الأورا )الهالة(

ا�ست�سارات هاتفية جمانية
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