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«علي عبدالوهاب املطوع» موّزع حصري ملنتجات «باير لألدوية» 

مستشفى جابر يدّشن استخدام جهاز «االيرا للعالج» الطبيعي

أعلنت شركة علي عبدالوهاب 
املطوع التجارية عن توقيع عقد 
حصري مع شركة «باير لألدوية» 
لتوزيــع منتجات الشــركة في 
الســوق الكويتــي وذلــك مــن 
خالل حفل أقامه رئيس مجلس 
التنفيــذي  اإلدارة والرئيــس 
في شــركة «علــي عبدالوهاب 
املطــوع التجارية» فيصل علي 
املطوع، في «شيرمان كلوب» - 
بــرج كيبكو، وبحضور كل من 
القائم بأعمال السفارة األملانية 
لــدى الكويت، فرانــك نيومان، 
الفرنســية كلير لو  والسفيرة 
فيشــر، واملستشار االقتصادي 
في الســفارة الفرنسية برونو 
زجنيليني، باإلضافة إلى ممثلني 
عــن شــركة علــي عبدالوهاب 
املطوع التجارية وشركة صفوان 
للتجارة واملقاوالت وشركة باير 

لألدوية.
وقال رئيس مجلس اإلدارة 
والرئيس التنفيذي في شــركة 

حنان عبداملعبود

بحضور مدير إدارة خدمات 
بــوزارة  الطبيعــي  العــالج 
الصحة د.عبداهللا زمان، ومدير 
مستشفى جابر األحمد د.نادر 
العوضــي مت تدشــني العمــل 
بجهــاز «االيــرا» أحــد أحدث 
أجهــزة العــالج الطبيعي في 
العالــم، ألول مــرة في منطقة 
اخلليج والشرق األوسط، وذلك 
خالل فعاليــة مت تنظيمها من 
قبل شركة «الســاير الطبية» 
إحدى شركات مجموعة الساير 
القابضــة والوكيــل احلصري 
لشــركة Theratrainer األملانية 
في الكويت. وبــدأت الفعالية 
بكلمة من رئيسة قسم األجهزة 
الطبيــة بإدارة خدمات العالج 
الطبيعــي د.ســهام اجلدعان، 
أوضحت فيها التطور امللحوظ 
فــي جميــع خدمــات العــالج 
الطبيعي الوقائية والعالجية 
إدارة  الكويــت، وســعي  فــي 
خدمات العالج الطبيعي دائما 

املطــوع  عبدالوهــاب  «علــي 
التجاريــة»، فيصــل املطــوع: 
يعد توقيعنا لهذه االتفاقية مع 
شركة باير األملانية إجنازا جديدا 
لشركة علي عبدالوهاب املطوع 
التجارية، ونحن فخورون بهذه 
الشراكة مع شركة باير لألدوية 

العريقة. 
من جهته، قال نائب الرئيس 
التنفيذي األول في شركة «علي 
عبدالوهــاب املطوع التجارية» 

خالــد فيصــل املطوع: نشــكر 
شــركة «بايــر لألدويــة» على 
ثقتهم بشركة علي عبدالوهاب 
املطوع التجارية، وإننا سنسعى 
جاهديــن معــا لتوفيــر أفضل 
األدويــة واملنتجــات للســوق 

الكويتي.
بــدوره، قــال رئيس قســم 
التوزيــع وإدارة العطاءات في 
القسم الدوائي لدى شركة باير 
الشرق األوســط، وليم هاينز: 

نســعى دوما من أجل التوسع 
في تزويــد األســواق باألدوية 
الضروريــة للمرضى. وفي هذا 
السياق، يعتبر تعزيز الشراكات 
االستراتيجية مع شبكة الشركات 
املعتمدة لتوزيع منتجات بايرفي 

املنطقة ركيزة أساسية.
وتعــد شــركة بايــر إحدى 
الرائــدة  األملانيــة  الشــركات 
فــي مجــال العقاقيــر الطبيــة 
والكيميائيــة. بــدأت الشــركة 

عملياتهــا فــي منطقة الشــرق 
األوسط منذ أواخر ثمانينيات 
القرن التاسع عشر، حيث يقع 
املقر الرئيسي للشركة في الشرق 
األوسط في مدينة دبي، اإلمارات 
العربية املتحدة. ولدى الشركة 
هيئات متثيلية في كل من قبرص 
ومصر واألردن واململكة العربية 
التســويق  الســعودية ويتــم 
ملنتجاتها في الدول األخرى من 
خالل موزعني ووكالء خارجيني.

هو توفير جهاز «االيرا» الذي 
يعد األول من نوعه في منطقة 

اخلليج والشرق األوسط.
وقدمت د.ســهام اجلدعان 
الشكر إلى شركة الساير الطبية 
وشركة Theratrainer األملانية.

من جهته، أعرب مدير عام 
شركة «الساير الطبية» د.حسام 
عفيفي في كلمته خالل الفعالية 
عن شكره إلدارة خدمات العالج 
الطبيعي بوزارة الصحة وقسم 
الطبيعي مبستشــفى  العالج 
جابــر األحمد، وهنأهــم ببدء 
تشغيل أحد أحدث أجهزة العالج 

مت إعالن قسم العالج الطبيعي 
مبستشفى جابر األحمد من قبل 
شــركة Theratrainer األملانية 
كأول مركز مرجعي الستخدام 
جهاز االيرا في منطقة اخلليج 
والشرق األوسط. وقد مت تقدمي 
شهادة االعتماد من ممثل شركة 
Theratrainer األملانية إلى مدير 
إدارة خدمات العالج الطبيعي 
ومديــر  زمــان،  د.عبــداهللا 
مستشفى جابر األحمد د.نادر 
العوضي، ورئيس قسم العالج 
الطبيعــي مبستشــفي جابــر 

د.سعاد الثامر.

الطبيعــي املتطورة في العالم 
 Theratrainer من إنتاج شركة
األملانية والتي متثلها شــركة 
«الســاير الطبية» حصريا في 
الكويــت. وأكد حرص شــركة 
«الســاير الطبية» على تقدمي 
أحدث األجهزة واملعدات الطبية 
للقطــاع الصحــي بالكويــت 
مــن كبرى الشــركات العاملية 
أهــداف وزارة  متاشــيا مــع 
الصحة وسعيها الدائم لتطوير 
اخلدمات الصحيــة في جميع 

التخصصات.
وأضاف د.حسام عفيفي أنه 

الشركة وّقعت االتفاقية بهدف التوسع وطرح املنتجات اجلديدة في السوق احمللية

فيصل املطوع والسفيرة الفرنسية كلير لو فيشر يتوسطان فريقي عمل شركتي «علي عبدالوهاب املطوع» و«باير لألدوية»

جانب من تدشني مستشفى جابر العمل بجهاز «االيرا» 

د.عبداهللا زمان ود.نادر العوضي ود.سعاد الثامر ود. سهام اجلدعان ود.حسام عفيفي وعدد من احلضور تقدمي شهادة االعتماد من ممثل شركة Theratrainer األملانية إلى د.عبداهللا زمان ود.نادر العوضي ود.سعاد الثامر

(قاسم باشا) عدد من احلضور 

إلى تذليل الصعوبات وحتقيق 
التعاون البناء املثمر مع مختلف 
القطاعات احلكومية واألهلية 
داخــل وخارج وزارة الصحة، 
وحتســني  تطويــر  وكذلــك 
اخلدمــات العالجيــة املقدمــة 
للمرضى ملواكبة التطور العاملي، 
ومتاشــيا مــع خطــط وزارة 
الصحة من خالل توفير أحدث 
الطبية  التجهيزات واملعــدات 
في مجــال العــالج الطبيعي، 
مــع توفير التدريب املناســب 
الختصاصي العالج الطبيعي 
عليهــا، وأهم هــذه اإلجنازات 

بيت الزكاة تسّلم زكاة 
تعاونية سعد العبداهللا

«آيس هاردوير» ينضم إلى عائلة «بوليفارد»
«همة» نّظم «التعليم اإلبداعي»

تسلم بيت الزكاة زكاة جمعية سعد العبداهللا التعاونية مببلغ 
١٧٩٫٨٧٤ ألف دينار، خالل زيارة وفد من بيت الزكاة مقر اجلمعية 
وضم كال من مدير إدارة تنمية املوارد نايف شايع اجليماز، ورئيس 
قسم خدمة الشركات عماد جاسم الزايد، ومحاسب قسم خدمة 
الشركات ناصر عارف املال. وكان في استقبالهم رئيس جمعية 
سعد العبداهللا التعاونية عبداهللا هالل الشمري، ورئيس جلنة 
املشــتريات محمد مزعل العنزي. وقد شــهدت الزيارة ترحيب 
مسؤولي جمعية ســعد العبداهللا التعاونية بوفد بيت الزكاة، 
معربني عــن اعتزازهم وتقديرهم بالدور البنــاء الذي يقوم به 
البيت في خدمة وتطبيق فريضة الزكاة باملجتمع، ودوره الفعال 
في إحداث التنمية املجتمعية. وأعرب اجليماز عن بالغ شــكره 
وتقديــره جلمعية ســعد العبداهللا على دعمهــا للبيت بإخراج 

زكواتها، مما ميكن البيت من حتقيق دوره وأهدافه.

أعلنــت إدارة مجمــع بوليفــارد 
انضمام «آيس هاردوير» إلى عائلتها، 
حيــث مت افتتاح املتجــر الذي تبلغ 
مســاحته أكثر مــن ١٥٠٠ متر مربع 

في الدور األرضي من املجمع.
وأعرب الرئيس التنفيذي للشركة 
التجارية العقارية عبداملطلب معرفي، 
عن سعادته بهذا التعاون مع شركة 
آيــس هاردويــر ذ.م.م والتي متثل 
شراكة استراتيجية بني جميع األطراف 
ملا حتمله من نقطة حتول للجميع، 
فتأتي هــذه الشــراكة لتكمل مجمع 
بوليفارد الذي يسعى الى تلبية جميع 
احتياجات العائلة حتت سقف واحد.

اجلدير بالذكر أن «آيس هاردوير» 
هو الرائد في مجال األدوات واملعدات 
واألجهزة الكهربائية واملنزلية وأدوات 
الطالء والتنظيف والعناية باحلدائق 
وغيرها. ويعتبر هذا الفرع هو األول 
في منطقة الســاملية، باإلضافة إلى 
األفــرع األخرى فــي منطقتي الري 

وحولي.

ضمن خطة عمل فريق 
«همــة التربــوي» التابــع 
التربية األساســية  لكلية 
بالهيئــة العامــة للتعليم 
التطبيقي والتدريب، أقام 
الفريــق دورة تدريبيــة 
في إحــدى مدارس منطقة 
األحمدي التعليمية بعنوان 
«التعليم اإلبداعي» قدمتها 
رئيسة اللجنة االجتماعية 
والتنظيمية للمشروع غدير 

الرندي.
وخالل الدورة مت عرض 
أساليب ومعلومات تثقيفية 

وتعليمية للمعلمني واملعلمات اجلدد، وذلك لتأهيلهم وتطوير 
مهاراتهم لتلبي احتياجات سوق العمل.

جتدر اإلشــارة إلى أن مشروع «همة التربوي» هو مشروع 
تدريب مخصص لتلبية احتياجات معلمي ومعلمات املستقبل 
في وزارة التربية، وذلك بعد عقد شراكة محددة األهداف بهدف 

تطوير العملية التعليمية.

عبداهللا الشمري يقدم شــيك الزكاة إلى نايف اجليماز بحضور عماد الزايد 
وناصر املال ومحمد العنزي

فرع «آيس هاردوير» في مجمع «بوليفارد»

جانب من الدورة

معرض العطور والتجميل
يتواصل بعروض وخصومات حصرية

«بيتك» يساهم في «لنكن على دراية»
للتوعية بحقوق ذوي االحتياجات

جناح الكويت في «إكسبو دبي» يواصل إبداعه
باستضافته حلقتي عمل لصقل ثقافة األطفال

يواصل معرض العطور 
وأدوات التجميل فعالياته 
لألسبوع الثاني على التوالي 
مستقبال املئات من الزائرين 
بعــدد جتاوز نحو ٣٠ ألف 
زائر يوميا لشراء املنتجات 
املعروضــة مــن العطــور 
والبخور ومســتحضرات 
التجميــل مــن املــاركات 
العامليــة. وشــهد املعرض 
التي تستمر فعالياته حتى 
١١ ديسمبر اجلاري تسابقا 
واســعا من قبل الشركات 

الكبرى على رعايته واملشاركة فيه بعيد النجاح 
الباهر الذي فاق التوقعات في دوراته السابقة 
وملا وفره من أجواء تسوق مميزة خاصة بعد 
توقف دام نحو سنتني نتيجة جائحة ڤيروس 
كورونا املســتجد (كوفيد- ١٩) وما صاحبها 

من إغالقات وإجراءات احترازية.
وقالت املديرة التنفيذية لقطاع التسويق 
واملبيعات في شركة معرض الكويت الدولي 
باســمة الدهيــم إن معرض العطــور بحلته 
اجلديدة يعتبــر أول املعــارض التي تقيمها 
الشركة بعد جائحة كورونا بتنظيم مشترك 
مع شــركة «بوتيكات» إحدى كبرى شركات 
التجارة اإللكترونية الرائدة بالشرق األوسط  
تشــمل ست قاعات في الســاحات اخلارجية 
ألرض املعارض مبساحة ٤٠ ألف متر مربع. 
وأضافــت الدهيم أن املعرض شــهد إقباال 
واســعا من قبل جمهور املستهلكني والزوار، 
اذ تنافســت الشــركات فيمــا بينها من خالل 
األسعار واخلصومات وآخر ما توصلت إليه 
من منتجات مميزة أعطت العديد من اخليارات 
للجمهور للتعرف على العطور وأدوات التجميل 
واملكياج، مؤكدة التــزام اجلميع بااللتزامات 

واالشتراطات الصحية.
وأوضحت أن املعرض شهد مشاركة أكثر من 
٤٥٠ شركة محلية وخليجية ووكاالت عاملية 
وضمت أيضا ٧٩٧ جناحا حتت رعاية ١٣ شركة 
رئيسية متخصصة في مجال العطور والبخور. 
وأشــادت الدهيم بجهود شــركة «بوتيكات» 

انطالقا من األهمية التي يوليها ملوضوع 
الشمول املالي واستفادة كافة أفراد املجتمع من 
اخلدمات واملنتجات املصرفية التي يوفرها، 
يحرص بيت التمويل الكويتي (بيتك) على 
تذليل جميع العقبات التي حتول دون حصول 
عمالئه مــن ذوي االحتياجات اخلاصة على 

اخلدمات املصرفية واملالية.
للمســؤولية  برنامجــه  مــن  وكجــزء 
االجتماعيــة، يواصل بيت التمويل الكويتي 
«بيتك» مساهمته الفاعلة في حملة التوعية 
املصرفية «لنكن على دراية»، التي أطلقها بنك 
الكويت املركزي بالتعاون مع احتاد مصارف 
الكويــت وذلك عبر نشــر املــواد التثقيفية 
والنشرات التوعوية على منصات التواصل 
االجتماعــي وجميــع القنــوات اإللكترونية 
للبنك، بهدف تسليط الضوء على خدمة ذوي 
االحتياجات اخلاصة وتوفير كافة الوسائل 
التي تضمن حصولهم على اخلدمات املصرفية 

دون أي رسوم أو تكاليف إضافية.
ومتاشيا مع تعليمات بنك الكويت املركزي 
بشــأن اخلدمات التي تقدمهــا البنوك لذوي 
االحتياجــات اخلاصة، يحرص «بيتك» على 
تخصيص فرع في كل محافظة، وتوفير مواقف 
سيارات مالئمة ومنحدرات ومصاعد بحيث 
تسهل ملســتخدمي املقاعد املتحركة الدخول 
واخلروج إلى الفرع واستخدام أجهزة السحب 
اآللي وغيرها من املرافق، كما يتوافر في الفرع 
عدد من املقاعد املتحركة في الفرع املخصص 

لذوي االحتياجات اخلاصة.
وضمــن جهــوده أيضا، يســعى «بيتك» 
لتوفيــر جهاز ســحب آلي واحــد على األقل 
في الفرع الذي يقدم خدمات مصرفية لذوي 
االحتياجــات اخلاصة، ميكــن الوصول إليه 
بسهولة عبر منحدر مناسب الستخدام املقاعد 
املتحركة، ويوفر اخلصوصية الكاملة للعميل 
عــن طريق غرفة زجاجية تفتــح بالبطاقة، 
كما تتوافر فيه خاصية استخدام السماعات. 
ويقدم «بيتك» جميع املعلومات املتعلقة 
باخلدمات، من بينها حقوق العميل والتزاماته 
بوسيلة مالئمة حلالة العميل، ولذلك يتوافر 
فــي كل فرع مخصــص خلدمــة العمالء من 

دبــي - كونا: واصل 
جناح الكويت في (إكسبو 
٢٠٢٠ دبي) إبداعه الثقافي 
املوجه لألطفال والنشء 
باستضافته حلقتي عمل 
ينظمهما املجلس الوطني 
للثقافة والفنون واآلداب 
خالل الفترة من اخلامس 
الى العاشر من ديسمبر 

اجلاري.
وفــي هــذا اإلطــار، 
شاركت الكاتبة الكويتية 
أمــل الرندي فــي حلقة 

العمل األولى بعنوان «كيف تكتب قصة» 
فيما شاركت في احللقة األخرى الفنانة 
التشكيلية الكويتية شريفة الزمامي والتي 

تعلقت باحلرف الورقية والرسم.
وأكدت الرندي في تصريح لـ«كونا» 
أمس أهمية القصة في تعزيز ثقافة الطفل 
وتنمية مهاراته اللغوية واألدبية ليتسع 

إدراكه وخياله الفكري.
وقالــت إن القــراءة تســهم في صقل 
مهــارات التواصل واحلديث وأســلوب 
الكتابــة والتفكير لــدى الطفل، كما أنها 
تكســبه املعرفة واحلكمــة واللباقة في 
التعبير عن نفسه والتعامل مع اآلخرين.
وأوضحــت أن احللقــة تهــدف إلــى 
تنمية وتطوير ملكة الكتابة عند األطفال 
املوهوبني وصقل ثقافتهم وزيادة مخزونهم 

وموظفي شركة معرض الكويت الدولي عبر 
جتهيزهم لهذا احلدث املميز خالل فترة قصيرة 
لم تتعد ٣٠ يوما وهي شاهد على قدرة الشباب 
الكويتــي في اإلجناز والتطــور وقدرته على 
التصدي للتحديات والصعاب خاصة بعد عودة 
احلياة الطبيعية من بعد جائحة كورونا وما 

تبعها من آثار اقتصادية واجتماعية.
من جهته، قــال مدير العالقات العامة في 
شــركة «بوتيكات» علي املــال إن هناك إقباال 
من قبل اجلمهور، حيث ظهرت هناك نســبة 
مبيعات جيدة للشركات املشاركة في املعرض 
تنافسوا فيما بينهم الستقطاب اجلمهور ومحبي 
العطور وإعطاء جتربة جميلة إلمكانية التعرف 
على العديد من املنتجات والتعرف أيضا على 
املشاهير التواصل االجتماعي ومجموعة من 

الفنانني حتت سقف واحد. 
وذكر أن شركة «بوتيكات» خصصت جناحا 
لطرح منتجاتها احلصرية من قبل مشــاهير 
التواصل االجتماعي ومجموعة من كبار الفنانني 
يتم من خالل عرض منتجاتهم التجارية اخلاصة 
بهــم وترويجها للجمهور.  وقــال املال «قمنا 
بدعم أصحاب املشاريع الصغيرة واملتوسطة 
لدورهم احليوي عبر إعطاء أصحاب العربات 
املتنقلة سواء املطاعم واملقاهي فرصة للوقوف 
بالقرب من القاعات من غير مقابل مادي دعما 
لهم»، مبينا أن رؤية «بوتيكات» هي التوسع 
مستقبال في متاجرها االلكترونية ليس على 

مستوى دول اخلليج بل دوليا.

ذوي االحتياجات اخلاصة، موظف يتقن لغة 
اإلشارة، ومناذج خاصة بفتح احلساب وغيرها 
من العقود واملعامالت املالية مطبوعة بطريقة 
«برايل». عالوة على ذلك، تتوافر خزائن أمانات 
لعمالء هذه الفئة عند الطلب، وبحيث تكون 
هذه اخلزائن مريحة ومالئمة لالستخدام من 
حيث موقعها وسهولة الوصول إليها، كما يقدم 
للعمالء ذوي االحتياجات اخلاصة اخلدمات 
املصرفية ذاتها التي تقدم لبقية العمالء، مبا 
في ذلك التسهيالت االئتمانية والتمويل دون 

زيادة أي أعباء عليهم أو رسوم وغيرها.
جتدر اإلشــارة إلى أن «بيتــك» يحرص 
علــى تنظيــم دورات ملوظفيه خاصة بتعلم 
بعض املهارات التي يستطيعون من خاللها 
التعامل مع ذوي االحتياجات اخلاصة، مثل لغة 
اإلشارة والتي تعنى بذوي اإلعاقة السمعية، 
وكذلك أصول وقواعد استقبال وخدمة ذوي 
اإلعاقة في الفروع واملراكز البيعية وإعطائهم 
األولوية مع كبار السن، وتفهم احتياجاتهم 
ومساعدتهم، مع تزويد االجهزة اآللية والقنوات 
االلكترونية باإلمكانيات الفنية التي تناسب 

التعامل معهم.

اللغوي من الكلمات مما يساعدهم على 
التعبير عن أفكارهم وأسلوبهم وتنمية 

إدراكهم الفكري وخيالهم احلسي.
وبينــت الرنــدي أن الورشــة تعمل 
علــى خلق األلفة بــني الطفــل والكتاب 
وتعرفه بخطوات كتابة القصة واختيار 

شخصياتها وحبكتها.
من جهتها، قالت الفنانة التشــكيلية 
شــريفة الزمامــي إنها تســتقبل أطفال 
املــدارس فــي حلقتها التــي تعتمد على 
التلوين واألشــغال الورقية واألشــكال 

الهندسية من الورق.
وأضافت أن احللقة تهدف إلى حتفيز 
األطفــال نحو ابتــكار تصاميــم جديدة 
وعمل رسومات وبطاقات حرفية بأشكال 

متنوعة.

علي املال باسمة الدهيم

ورشة الفنانة شريفة الزمامي في جناح الكويت مبعرض إكسبو دبي ٢٠٢٠

الكاتبة أمل الرندي مع األطفال في جناح الكويت مبعرض إكسبو دبي

بهدف توسيع إدراكهم وخيالهم الفكري

حتقيقاً للشمول املالي واستفادة كافة أفراد املجتمع من خدماته ومنتجاته املصرفية

يختتم السبت في أرض املعارض مبنطقة مشرف


