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وضعــت جلنة 
التعريف باإلسالم 
اجلمعــة املاضية، 
حجر األساس لدار 
شكرية للتعريف 
باإلسالم في منطقة 
العبدلــي، وذلــك 
وزيــر  بحضــور 

التجارة والصناعة فهد الشريعان. هذا وشارك في وضع 
حجر األساس رئيس مجلس إدارة جمعية النجاة فيصل 
الزامل، ومدير عام جلنة التعريف باإلسالم إبراهيم البدر، 
وداعمــو الدار، وعدد مــن مديري أفرع جلنــة التعريف 
باإلســالم في احملافظــات، الى جانب لفيــف من رجاالت 

العمل الدعوي واخليري.
وفي هذا الصدد، أشاد الزامل بهذا اإلجناز، معربا عن 
شكره لكل من يسهم في دعم مثل هذه املشاريع الدعوية، 
مؤكــدا أنــه من أعظم وأجــل األعمال هدايــة نفس تائهة 

وإدخالها في اإلسالم.

مجموعة املال تتكفل بدفع الرسوم اجلديدة
ألذونات عمل موظفيها ممن بلغوا الـ ٦٠

انطالقــا من حرصها علــى تعزيز دور 
القطاع اخلاص في املساهمة في املسؤولية 
املجتمعية للشــركات، وعقب صدور قرار 
الهيئة العامة للقوى العاملة في الكويت، 
فيما يتعلق بتجديد أذونات العمل للمقيمني 
ممن بلغت أعمارهم الستني عاما وما فوق 
من حملة الشهادة الثانوية وما دون، قررت 
مجموعة املــال أن تتحمل كافــة التكاليف 
اجلديدة التي نصت عليها اللوائح احلكومية 
لتجديد اإلقامة لهذه الفئة من املجتمع، وذلك 
إميانا منها بأهمية تقدمي الدعم لتلك الفئة 
من املوظفني لديها الذين قضوا جل سنوات 

حياتهم في خدمة مصالح املجموعة.
وبنــاء عليه، ســتتكفل مجموعة املال، 
وهي مجموعــة األعمال الرائدة واملتنوعة 
االختصاصات التي تعمل في القطاع اخلاص 
وتتخــذ من الكويت مقرا لها، بكل تكاليف 
جتديــد أذونــات العمــل ورســوم التأمني 
الصحي ملوظفيها املقيمني في الكويت والذين 
بلغــت أعمارهم الـ ٦٠ عامــا وما فوق من 
حملة الشــهادة الثانوية وما دون. وتأتي 
هذه املبادرة لتعكس سياســات املجموعة 
املتعلقة باملسؤولية املجتمعية، ورؤيتها 
حول احملافظة على اخلبرات الطويلة لدى 
موظفيها وتشجيعهم على املضي في العمل 
واإلنتاج والتطوير لتحقيق أهداف املنفعة 

املتبادلة بني املجموعة والعاملني فيها.
وتعليقا على هذه املبادرة، قال الرئيس 
اإلداري ملجموعة املال عبداهللا جنيب املال: 
«ســعيا من مجموعــة املال للحفــاظ على 
االستقرار في القوى العاملة لدينا واستمرار 
احملافظــة على خبــرات موظفينا القدامى 
واملخلصني واالستفادة منها، قررت مجموعة 
املــال التكفل بكل رســوم جتديــد أذونات 

العمــل والتأمني الصحي لهذه الفئة املهمة 
بني موظفي املجموعة. وتنبع هذه املبادرة 
من إميان املجموعة الراسخ بأهمية الشراكة 
املتبادلة في املسؤولية بني أصحاب العمل 
واملوظفني في املجموعة». وأضاف: «نحن 
حريصون على توفير الدعم واالســتقرار 
الوظيفي ملوظفينــا املخلصني تقديرا منا 
جلهودهم ووفائهم في العمل مع املجموعة 
لسنوات طويلة والذي كان له األثر الكبير 
في وصولنا إلى ما نحن عليه من النجاح 

اليوم».
مجموعة املال حريصة دوما على ترسيخ 
التزامها باالستثمار في دعم النمو والتطور 
املهني والشخصي للعاملني فيها خالل رحلة 
عملهم عبر السنني. وهي تعمل دائما على 
تعزيــز عالقة املنفعة املتبادلة بينها وبني 
العاملــني فيهــا والتــي بنيت على أســس 
املســؤولية املشتركة وتقدمي الدعم الالزم 
لهم لتحقيق منو وتطور مهني يعود بالنفع 

على اجلميع.

مت يومًا مفتوحًا للموظفني «ضمان» نظَّ

«غراس تك» يطلق التطبيق اإللكتروني
سند Bottom of Form خلنا على ميناك

نظمت شركة مستشفيات الضمان الصحي 
(ضمــان) يومــًا مفتوحــًا جلميــع املوظفني 
وعائالتهم، وذلك ضمن جهود الشركة املتعددة 
لتشجيع التواصل اإليجابي والتفاعل املباشر 
بني مختلف املوظفني ونشــر ثقافة التعاون 
واألسرة الواحدة بينهم. وخالل اليوم املفتوح، 
رحــب الرئيس التنفيذي لشــركة «ضمان» 
ثامر عــرب باحلضور، معربا عن ســعادته 
مبشــاركة املوظفني وعائالتهم في أنشــطة 
اليوم املفتوح واالستمتاع باألجواء من خالل 
مختلف الفعاليات، مشيرا إلى أن عام ٢٠٢٢ 
متثل فترة حاسمة لشركة ضمان، وذلك انطالقا 
من تأســيس وطرح شركة ضمان بناء على 
اخلطة االســتراتيجية للحكومة عن طريق 
وزارة الصحــة لتكوين نظام رعاية صحية 
متكامــل يعتبر األول من نوعه في الشــرق 
األوســط، ما يعني أن شركة ضمان أحد أهم 
مشاريع ركيزة الرعاية الصحية عالية اجلودة 
ضمن رؤية ٢٠٣٥، والتي تسهم مباشرة في 
تقليل األعباء املالية واإلدارية على ميزانية 
الدولة في القطاع الصحي، وكذلك تسهم في 

رفع مؤشرات الرعاية الصحية.
وأوضح عرب أنه يتوقع اكتمال املرحلة 
األولى من خطة الشــركة وانطالق نشــاطها 
الكامل بعد اكتمال وتشغيل املستشفيني ومراكز 

أطلق املشــروع اإللكتروني «غراس تك»، 
وهو أحد املشــاريع اإلســتراتيجية املنبثقة 
عن «غــراس»، املبــادرة املجتمعية للتوعية 
والوقايــة مــن املخدرات واملؤثــرات العقلية 
وحماية الشباب واليافعني ومتكينهم وتنمية 
مهاراتهم احلياتية في مؤمتر صحافي تطبيق 
منصــة ســند اإللكترونيــة لغــرس الثقافة 
واملعرفة من مخاطر املخدرات جلميع الفئات 
في املجتمع الكويتي، وإحداث التغيير لنشر 

أضرار املخدرات واملؤثرات العقلية.
ويعتبــر تطبيــق «ســند» هو املســاعد 
الذكــي لإلجابــة عــن جميــع  االفتراضــي 
االستفســارات املتعلقــة بالتوعيــة بإضرار 
املخدرات واملؤثرات العقلية باللغتني العربية 
واالجنليزية، حيث سيتم تدريبه لإلجابة عن 
أكثر من ٢٠٠٠ سؤال بهدف مكافحة املعلومات 
املضللة وتعزيز مشاركة احلقائق عن املخدرات، 
ابتداء من املخاطر الصحية واحللول املتاحة 
ملعاجلة مشــكلة املخــدرات العامليــة، مرورا 
بالوقايــة منها اعتمادا علــى األدلة، وانتهاء 

بالعالج منها وتقدمي الرعاية للمتعافني.

الرعاية الصحية اخلمسة، حيث قامت الشركة 
بتشــغيل ٣ مراكز للرعاية الصحية األولية 
في الفروانية وحولي والضجيج بنجاح ملدة 
تتجاوز العام، وسيتم افتتاح مركزين جديدين 

في اجلهراء واألحمدي قريبا.
وبني عرب أنه فور احلصول على موافقات 
«الصحة»، ســيتم البدء في نقل املستفيدين 
من شهادة الضمان الصحي اإللزامي من وزارة 
الصحة إلى منظومة الرعاية الصحية لشركة 
ضمان كأول مؤسسة رعاية صحية في الشرق 
األوسط تعمل بنظام الشراكة بني القطاعني 

.(PPP) احلكومي واخلاص
وعبــر عرب عن تطلعه لالحتفال باملزيد 
من اإلجنازات، مثل افتتاح املستشــفيني في 
اجلهراء واألحمدي وافتتاح املزيد من مراكز 

الرعاية الصحية األولية.

ويســلط التطبيــق كذلــك الضــوء على 
اإلحصاءات والبيانات الرئيسة املستمدة من 
تقرير املخدرات العاملي السنوي ملكتب األمم 
املتحدة املعني باملخدرات واجلرمية. وبالتالي، 
تقدمي احلقائق واحللول العملية املتاحة ملشكلة 
املخدرات العاملية القائمة، مبا يخدم الوصول 
إلى رؤية صحية للجميع تقوم على املعرفة 
والعلم. ويسعى التطبيق إلى نشر احلقائق 
عن أضرار املخدرات واملؤثرات العقلية إلنقاذ 
األرواح واحلصول على معرفة أفضل لرعاية 
أفضل، للتأكيد على احلاجة إلى حتسني فهم 
مشكلة املخدرات عامليا، وكيف ستؤدي املعرفة 
الختيار أفضل السبل لتعزيز التعاون الدولي 
في مواجهة تأثير املخدرات على الصحة واألمن 
والوضع االجتماعي واالقتصادي، خاصة أن 
اجلهــل وقلة املعلومــات تؤديــان غالبا إلى 
معاجلــات خاطئــة لهذه املشــكلة اخلطيرة، 
التي اجتاحــت العالم. فهي جائحة حقيقية، 
وآثارها تخطت الفرد إلى األســرة واملجتمع 
واالقتصاد وشــكلت ضغطا علــى اإلمكانات 
الصحية والقضائية واإلصالحية، والتأهيلية.

بشراكة استراتيجية مع جمعية رحماء بينهم اخليرية

أنشطة متنوعة

د.أحمد الشطي ود.أحمد السمدان ومنى الصقر واحلضور على هامش املؤمتر الصحافي

عدد من موظفي «ضمان» خالل اليوم املفتوح

شركة علي عبدالوهاب املطوع ُتطلق أول معرض لـ «غاغناو»
أعلنــت شــركة علــي عبدالوهاب 
املطوع التجارية عن افتتاح املعرض 
األول لـــ «غاغناو»، العالمة التجارية 
العاملية الفاخرة املتخصصة في أجهزة 
املطابخ االحترافية عالية اجلودة، وذلك 
في معــرض الشــركة الواقع مبنطقة 
الشويخ، وذلك بحضور السفير األملاني 
لدى الكويت ستيفان موبس، ورئيس 
مجلــس اإلدارة والرئيــس التنفيذي 
للشركة فيصل املطوع، ونائب الرئيس 
التنفيذي للشركة علي املطوع، وممثلة 
املكتب األملاني للتجارة والصناعة في 

الكويت، ماريون شهاب.
و«غاغناو» هي عالمة جتارية أملانية 
رائــدة عامليا متخصصــة في تصميم 
وتصنيــع األجهزة املنزليــة املبتكرة 
وعالية اجلودة تلبي احتياجات املنزل 
املعاصــر واملتطــور. صممــت جميع 
منتجات «غاغناو» بدقة متناهية، حيث 
يتحد املــكان والزمان لتوفير رفاهية 

متناهية لنخبة من العمالء.
ومنــذ تأسيســها في العــام ١٦٨٣ 
و«غاغنــاو» في تطور دائم يتماشــى 
مــع تطــور الطهــي عبر الزمــن، وقد 
استطاعت العالمة التجارية استخدام 
فهمها الراسخ لعالم التصميم والطهي 
لتوفير منتجات مبقاسات وتصاميم 
وتكنولوجيا مبتكرة الستخدام أفضل.

وتتواجــد «غاغناو» فــي أكثر من 
خمســني دولة حــول العالم من خالل 
٢٥ صالة عرض رئيسية مصممة بدقة 
عاليــة في بلدان رئيســية مثل أملانيا 
وفرنسا وإسبانيا وتركيا وغيرها. وهي 

تابعة لشركة بوش منذ العام ١٩٩٥.
وقــال نائــب الرئيــس التنفيــذي 
في شــركة علــي عبدالوهــاب املطوع 
التجاريــة، علي فيصل املطوع: لطاملا 

حظيت العالمات التجارية األملانية على 
ثقة املســتهلك الكويتــي وإقباله على 
منتجاتها بسبب جودتها وتصاميمها 
العصرية، وتقنياتهــا املبتكرة، لذلك 
نسعى دائما إلى توفير هذه املنتجات 

في السوق الكويتي التي من شأنها أن 
حتسن حياة اإلنسان مع احلفاظ على 
االستدامة والبيئة. اليوم نحن فخورون 
للغاية بضم العالمة التجارية األملانية 
«غاغناو» إلى محفظتنا التجارية كونها 

رائدة عامليا في عالم األجهزة املطبخية 
االحترافية.

وأضاف أن معرض «غاغناو» الذي 
افتتحناه اليوم يوفر جتربة تســوق 
فريــدة مــن نوعهــا لعمالئنــا الذين 
يتبعون أسلوب حياة عصريا ومتطورا، 
فيستطيعون استخدام جميع حواسهم 
الختيار أجهزتهم الذكية ذات اجلودة 
العاليــة والتصاميم املميــزة تعكس 
خبرة العالمة التجارية املمتدة ألكثر 

من ثالثة قرون.
ويتميز معرض «غاغناو» الكويت 
بتصميمه الداخلي األنيق حيث يعرض 
مجموعة مبتكرة مــن أجهزة املطابخ 
املصممــة بعناية في أملانيا وفق أعلى 
املعاييــر العامليــة. كما تضــم صالة 
العرض مطبخا عصريا ميكن استخدامه 
لعروض الطبخ وجلسة أنيقة لتوفير 
جتربة تســوق مثاليــة تعكس عراقة 

العالمة التجارية.

العالمة التجارية العاملية املتخصصة في أجهزة املطابخ االحترافية.. وقد حضر االفتتاح السفير األملاني

جانب من حفل االفتتاح

صورة جماعية في معرض «غاغناو»

صورة من معرض «غاغناو» الكويت

السفير أالملاني ستيفان موبس وفيصل املطوع وعلي املطوع يقصون شريط االفتتاح

مجموعة فوزية السلطان الصحية تفتتح صالة التكامل احلسي
حتت رعاية الشيخة شيخة 
خالــد جابر العلــي، افتتحت 
مجموعــة فوزيــة الســلطان 
الصحية صالة التكامل احلسي 
في مركز تقييم وتأهيل الطفل، 
وهي صالــة مخصصة لذوي 
االحتياجات اخلاصة وأطفال 
التوحد. وتساعد صالة التكامل 
احلســي األطفــال على تنمية 
وتعديل ومتييز األحاســيس 
التــي يتــم تلقيها مــن خالل 
األنظمة احلسية التي تعتمد 
على مدخــالت مثــل البصر، 
والسمع واللمس واإلحساس 
وكذلــك التــوازن واحلركــة، 
خاصة أن األرقام تشير إلى أن 
بني ٤٠٪ و٨٠٪ من األطفال الذين 
يعانون من إعاقات في النمو 
يعانون أيضــا من صعوبات 
كبيرة في املعاجلة احلســية. 
وفي كلمة لها أثناء حفل افتتاح 
الصالة، قالت الشيخة شيخة 
خالــد اجلابر: «كلــي ثقة بأن 
هذه الصالة ستســاهم بشكل 
فعلــي فــي تنميــة املهــارات 
احلسية ألطفال التوحد وذوي 
االحتياجــات اخلاصة، الذين 
يحتاجون إلى الدعم االجتماعي 
والنفسي واملعنوي، خاصة أن 
تعزيز مهاراتهم سيساهم في 
اندماجهم باملجتمع بالشــكل 
املطلــوب». بدورهــا، قالــت 
رئيسة قسم العالج الوظيفي 
في مركز تقييم وتأهيل الطفل 

ملجموعــة  العامــة  املديــرة 
فوزيــة الســلطان الصحيــة 
متــار ديرتافيتيــان، درعــا 
تقديرية للشيخة شيخة خالد 
اجلابر كشكر وتقدير لها على 
حرصها ودعمها لهذه الصالة. 
وفــي صالة التكامل احلســي 
ستتحدى العديد من األنشطة 

لألطفال الذين هــم ٦٠-٨٠٪ 
منهــم يعانون مــن تأخر في 
النمــو والتوحد واضطرابات 
وراثية ولـ ١٠- ١٢٪ من األطفال 
العاديــني الذيــن يعانون من 
التكامل احلســي  اضطرابات 
التــي تؤثــر علــى وظائفهم 

ومشاركتهم.

العالجية للطفل، ملساعدته على 
تطويــر أفكاره حول ما يجب 
القيام به، وستســاعده كذلك 
على التخطيط لهــذه األفكار 
ثــم تنفيذها بنجــاح. وتوفر 
املجموعــة خدمــات التكامــل 
احلسي من قبل اختصاصيني 
مرخصــني فــي هــذا املجــال 

 في وحدة تقييم وتأهيل الطفل وذلك بتمويل من الشيخة شيخة خالد جابر العلي

نازيا أيوب:«كل الشكر للشيخة 
شــيخة خالــد اجلابــر علــى 
دعمها املادي، الذي كان كفيال 
بتمويل إنشــاء هــذه الصالة 
التي حرصنا على تأسيســها 
مبعدات التكامل احلســي من 
الواليات املتحدة األميركية». 
وخالل حفــل االفتتاح، قدمت 

«الكويتية لإلغاثة» 
تطلق «فزعة ألفغانستان»

شــعار  حتــت 
«الكويت بجانبكم» 
وفي محطة جديدة 
من محطات العطاء 
اإلنســاني الكويتي 
التي تنفذها اجلمعية 
الكويتيــة لإلغاثــة 
اجلمعيــة  تطلــق 

حملة إنســانية كبرى حتت شعار «فزعة أفغانستان» وذلك 
مبشاركة أكثر من ٢٠ جهة خيرية كويتية. وفي كلمته خالل 
املؤمتر الصحافي، قال مساعد وزير اخلارجية لشؤون التنمية 
والتعاون الدولي حمد ســليمان املشعان، إن هذه الفزعة ما 
هــي إال صورة ممتدة لصور الفزعات الكويتية األصيلة في 
طباع الشــعب الكويتي واملتجذرة تاريخيا فيه، حيث سبق 
وأن متت تســمية دولة الكويت باملركز اإلنساني نتيجة هذا 
احلس اإلنســاني الراقي. بــدوره، أعلن رئيس جلنة اإلغاثة 
في اجلمعيــة الكويتية جمال عبد اخلالق النوري أن إطالق 

احلملة يوم الثالثاء ٢٢ من فبراير اجلاري.

جمال النوري يتوسط حمد املشعان والعجمي

وضع حجر األساس لدار «شكرية 
للتعريف باإلسالم» في العبدلي

جانب من وضع حجر األساس

«السالم العادل»
تنظمه «البابطني» 

ضمن برنامج «املنتدى العاملي 
الثاني لثقافة السالم» الذي تعتزم 
مؤسســة عبدالعزيز ســعود 
البابطــني الثقافية إقامته ٣ ـ ٤ 
مارس ٢٠٢٢ في دولة مالطا برعاية 
وحضور رئيس مالطا د.جورج 
فيال حتت عنوان «القيادة من أجل 
السالم العادل»، ستتم مناقشة 
كيفيــة قيام املجتمــع الدولي 
بتطوير أدوات احلوكمة وتنفيذ 
اخلطط واملبادرات املشــتركة، 
ضمن مسار من التعاون إلعداد 
مشروع «قيادة من أجل السالم 
العادل»، وذلــك بتحفيز جميع 
املعنية على املستوى  األطراف 
االجتماعي والسياسي والتعليمي، 
من أجل العمل مؤسساتيا وجماعيا 
بصفتهم «قادة السالم العادل».


