
انطالقا من سعيها الى نشر 
خ��دم��ات��ه��ا ال��راق��ي��ة ف��ي قطاع 
الضيافة الفندقية عبر دول 
شرق األوسط والعالم، شاركت 
ش��رك��ة ال���راي���ة ال���رائ���دة في 
التطوير والتشغيل العقاري 
ف��ي سلسلة م��ع��ارض امللتقى 
ال���دول���ي خل���دم���ات ال��ب��رام��ج 
السياحية والفنادق وخدمات 
املعتمرين وذل���ك ف��ي ك��ل من 
ف��ن��دق واو ف��ي إسطنبول في 
ال��راب��ع عشر واخل��ام��س عشر 
من الشهر اجلاري وفي القاهرة 
ف��ي 19 و20 اجل����اري حيث 
أقيم املعرض في فندق الريتز 

كارلتون. 
وقد شهد جناح شركة الراية 

اق��ب��اال كثيفا م��ن قبل العمالء املهتمني بالسياحة 
الدينية السيما وأن الراية حتظى بسمعة عاملية جلهة 
خدمات الضيافة الفندقية التي تقدمها وتضاهي 
املواصفات العاملية في كل من الفندقني اللذين تتولى 
تشغيلهما في اململكة العربية السعودية وهما فندق 
نسك املدينة في املدينة امل��ن��ورة وب��رج سكاي في 
مكة املكرمة. هذا وحتّضر الراية أيضا ملشاركتها 
ف��ي امل��ع��ارض املقبلة للملتقى ال��دول��ي خلدمات 
البرامج السياحية والفنادق وخدمات املعتمرين 
واملزعم عقدها في كل من باكستان بتاريخ 1 أكتوبر 

واندونيسيا في 10 أكتوبر.
وفي هذا السياق، حتدث جاسم الفجي، الرئيس 
التنفيذي في شركة الراية، قائال: “يشكل امللتقى 
منصة مهمة لنا ملقابلة عمالئنا وتقدمي خدماتنا لهم 

السيما وأن الشركة اليوم باتت 
حتظى بسمعة عاملية متميزة في 
تنظيم السياحة الدينية نسبة 
الى اخلدمات املميزة التي تقدمها 
في فنادقها في اململكة العربية 
السعودية والتي شكلت جاذبا 
ألع��داد متنامية من املعتمرين 
من االف��راد والعائالت من كافة 
أن���ح���اء ال��ع��ال��م اإلسالمي”. 
وأض��اف: “اننا لن ندخر جهدا 
في التواصل مع عمالئنا أينما 
ك��ان��وا وذل���ك ب��االس��ت��ن��اد ال��ى 
مسؤوليتنا لتنمية عالقاتنا 
معهم وللمحافظة على ثقتهم 
بأدائنا لذا نحرص دائما على 
تطوير وحتديث خدماتنا لنكون 
دائ��م��ا خ��ي��اره��م األول ونلبي 

متطلباتهم وطموحاتهم”.
جت��در اإلش��ارة ال��ى أن شركة الراية تعمل على 
تشغيل وتطوير ك��ل م��ن ف��ن��دق نسك ف��ي املدينة 
امل��ن��ورة وب���رج س��ك��اي ف��ي مكة امل��ك��رم��ة وكالهما 
يتمتعان بإقبال كبير من قبل الزوار حيث يقع فندق 
نسك في موقع استراتيجي على بعد خطوات من 
احلرم النبوي وبرج سكاي على بعد 250 متر من 
احل��رم املكي. ومتضي الشركة في استراتيجيتها 
التطويرية حيث تعكف حاليا على دراس��ة عدد من 
الفرص التوسعية النوعية تلبي متطلبات عمالئها. 
هذا وقد عمدت الشركة في وقت سابق من هذا العام 
الى افتتاح فرع لها في املدينة املنورة وذلك في إطار 
خطتها التوسعية إليصال خدماتها الى أكبر عدد 

ممكن من العمالء.
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جاسم الفجي

تهدف إلى التواصل املباشر مع عمالئها عبر العالم وعرض خدماتها الراقية

»الراية« تشارك في سلسلة معارض 
امللتقى الدولي خلدمات البرامج السياحية 

ه�شام املن�شاوي

اف��ت��ت��ح��ت م��ج��م��وع��ة أغ��ذي��ة 
ش.م.ع، بالتعاون م��ع “شركة 
ال��واف��ر للخدمات التسويقية” 
ال��ك��وي��ت��ي��ة، مصنع “اخلليجية 
املتحدة للمياه” املشروع الذي جاء 
مبوجب اتفاقية االئتالف املشترك 
بني الشركتني بهدف إنتاج وتوزيع 
مياه “العني” املعبأة ألول مرة 

بالكويت.
وأقيمت م��راس��م التدشني في 
م��وق��ع املصنع مبنطقة صبحان 
الصناعية، بحضور رحمة حسني 
ال��زع��اب��ي سفير دول���ة اإلم���ارات 
العربية املتحدة لدى دولة الكويت، 
إلى جانب املهندس ظافر عايض 
األح��ب��اب��ي رئ��ي��س مجلس إدارة 
مجموعة أغ��ذي��ة، وس��ع��ادة علي 
ال��رق��ب��ة رئ��ي��س مجلس اإلدارة 
والرئيس التنفيذي لشركة الوافر 
للخدمات التسويقية، واملهندس 
ط���ارق أح��م��د ال��واح��دي الرئيس 
التنفيذي ملجموعة أغذية، والسيد 
م�����رزوق ج��اس��م ال��ب��ح��ر امل��دي��ر 
ال��ع��ام لشركة ال��واف��ر للخدمات 

التسويقية.
وأش���ارت مجموعة أغذية إلى 
أن ت��أس��ي��س مصنع اخلليجية 
املتحدة للمياه جاء نتيجة التفاقية 
االئ��ت��الف املشترك التي وقعتها 
املجموعة م��ع شركة ال��واف��ر عام 

2016، بهدف إنتاج وتوزيع مياه 
شرب معبأة بدولة الكويت حتمل 
عالمة العني، العالمة التجارية 
اإلماراتية الرائدة التابعة ملجموعة 
أغذية. وج��رى إجن��از املصنع في 
شهر يوليو 2018 ومن ثم بدأت 
مرحلة التشغيل التجريبي. ويعمل 
املصنع ال��ي��وم بطاقته القصوى 
وف��ق نظام تشغيل آل��ي بالكامل، 
بطاقة انتاجية تقدر ب� 8 ماليني 

عبوة سنوياً.
وأك����د س��ع��ادة رح��م��ة حسني 

ال��زع��اب��ي سفير دول���ة اإلم���ارات 
العربية املتحدة لدى دولة الكويت، 
ع��ل��ى ع��م��ق ال��ع��الق��ات األخ��وي��ة 
التي تربط بني دولتي اإلم��ارات 
والكويت، والتي تشهد منواً ومتانة 
متواصلني، وما يشهده التعاون 
الثنائي من تطور ومنو في سائر 
املجاالت في ظل ما حتظى به من 

دعم وإسناد من قيادتي البلدين. 
ك��م��ا وأش����اد س��ع��ادة السفير 
بافتتاح مصنع “اخلليجية املتحدة 
للمياه” إلنتاج مياه شرب معبأة 

حت��م��ل ع��الم��ة “العني”، وال���ذي 
يعد إجن��ازاً ب��ارزاً في إط��ار جهود 
الشركة املتواصلة للتوسع على 
املستوى اإلقليمي، وت��أت��ي هذه 
اجلهود توطيداّ وافتخاراً لتاريخ 
ومكانة الشركة كإحدى الشركات 
الرائدة في الدولة في مجال املياه 
مبواصفات اجل��ودة التي تضاهي 

منتجات املصانع العاملية.
ومن جانبه، قال سعادة املهندس 
ظ��اف��ر ع��اي��ض األح��ب��اب��ي رئيس 
مجلس إدارة مجموعة أغ��ذي��ة: 

“يعكس إجناز مصنع )اخلليجية 
املتحدة للمياه( في دولة الكويت 
مدى التزامنا وجهودنا املتواصلة 
من أج��ل ترسيخ مكانة )أغذية( 
كشركة رائ��دة في قطاع األغذية 
وامل����ش����روب����ات ع��ل��ى م��س��ت��وى 
املنطقة. كما يدعم استراتيجياتنا 
ال���رام���ي���ة إل����ى حت��ق��ي��ق ال��ن��م��و 
امل��س��ت��دام ملساهمينا وشركائنا 
االستراتيجيني، من خالل تعزيز 
عالماتنا التجارية خ��ارج نطاق 

دولة اإلمارات العربية املتحدة”. 

وق����ال س���ع���ادة ع��ل��ي ال��رق��ب��ة 
رئيس مجلس اإلدارة والرئيس 
التنفيذي لشركة الوافر للخدمات 
التسويقية: “يعد تدشني مصنع 
)اخلليجية املتحدة للمياه( إجنازاً 
نفخر به، حيث سيبدأ إنتاج مياه 
(ال��ع��ني)  محلًيا للمستهلكني في 
دولة الكويت. ونتطلع إلى مواصلة 
تعاوننا الوثيق مع مجموعة أغذية 
ونقل خبراتها املعمقة في قطاع 
األغ��ذي��ة وامل��ش��روب��ات إل��ى دول��ة 
ال��ك��وي��ت، ب��ه��دف ت��زوي��د السوق 

الكويتي مبنتجات مبتكرة وفق 
أفضل معايير اجلودة، تتنافس مع 
كبرى العالمات التجارية محلياً 

وعاملياً”.
وص��رح املهندس ط��ارق أحمد 
ال���واح���دي ال��رئ��ي��س التنفيذي 
ملجموعة أغذية: “ميثل قطاع املياه 
املعبأة ج��زءاً أساسياً في خططنا 
التوسعية ضمن رؤي��ة )أغذية( 
ل��ع��ام 2020 كما ي��أت��ي التوسع 
اإلقليمي على رأس أولوياتنا 
االستراتيجية. ويعتبر تدشني 

أولى مصانع )العني( ملياه الشرب 
املعبأة في دول��ة الكويت، مبثابة 
خطوة ب��ارزة في مسيرتنا نظراً 
لقاعدة األعمال القوية واملتنوعة 
ال��ت��ي تتميز ب��ه��ا ش��رك��ة ال��واف��ر 
للخدمات التسويقية، شريكنا في 

االئتالف املشترك”.  
وأوض�����ح ال���واح���دي أن ه��ذا 
امل��ش��روع االس��ت��ث��م��اري املشترك 
م��ع “الوافر”، س��ي��دع��م مكانة 
“أغذية” الريادية ونطاق عالماتها 
التجارية في الكويت، وأش��ار إلى 
مكانة الكويت االستراتيجية التي 
ستعزز م��ن ف��رص التصدير إلى 

دول اجلوار.
وج���دي���ر ب��ال��ذك��ر أن مصنع 
اخلليجية املتحدة للمياه يعمل 
على إن��ت��اج م��ي��اه ال��ع��ني بأربعة 
أحجام مختلفة وهي 200 و330 

و500 و1500 مل. 
وجتدر اإلشارة إلى أن مجموعة 
أغذية تقدم للمستهلكني بالكويت 
مياه العني زيرو، وهي مياه شرب 
م��ع��ب��أة خ��ال��ي��ة م��ن ال��ص��ودي��وم 
بأربعة أح��ج��ام مختلفة، ومياه 
ال��ع��ني امل��ع��دن��ي��ة ال��ع��ادي��ة )غير 
الفوارة( والغازية )الفوارة( في 
عبوات زجاجية، إضافة إلى مياه 
الينابيع الطبيعية من ألبني، التي 
يتم تصديرها من دول��ة اإلم��ارات 

العربية املتحدة.

8 ماليني عبوة سنويًا بطاقة إنتاجية تقدر بـ 

»أغذية« تفتتح أولى مصانع »العني« للمياه املعبأة في الكويت

تصوير محمد صابر جانب من حضور إحدى الفعاليات  السفير اإلماراتي وسط احلضور

 »علي عبدالوهاب املطوع« و»روش« توقعان اتفاق
 مع »الصحة« ملكافحة السرطان 

أعلنت شركة علي عبدالوهاب املطوع 
التجارية وشركة “روش” لألدوية التي 
متثلها الشركة في القطاع الصحي، عن 
توقيعهما اتفاق شراكة مع وزارة الصحة 
لتمكني جميع م��رض��ى س��رط��ان ال��ث��دي 
وس��رط��ان ال��غ��دد اللمفاوية ف��ي الكويت 
من احلصول على اثنني من أه��م األدوي��ة 

العالجية.
وج��اء ذلك في اجتماع مت عقده بني كل 
من وزير الصحة الدكتور باسل الصباح، 
ووكيل وزارة الصحة الدكتور مصطفى 
رض��ا، ورئيس مجلس اإلدارة والرئيس 
التنفيذي لشركة علي عبدالوهاب املطوع، 
فيصل امل��ط��وع، ومدير قطاع األدوي���ة في 
شركة علي عبدالوهاب املطوع التجارية، 
ال��دك��ت��ور ش��ري��ف ي��ون��ان، ومم��ث��ل��ني من 

“روش”، الشركة العاملية الرائدة في مجال 
املستحضرات الصيدالنية والتشخيصية.

تتضمن ات��ف��اق الشراكة تقدمي شركة 
علي عبدالوهاب املطوع التجارية وهي 
املوزع لشركة “روش” لألدوية في الكويت 
منذ أوائل اخلمسينيات من القرن املاضي، 
كميات من أهم األدوي��ة العالجية ألمراض 
سرطان الثدي وسرطان الغدد الليمفاوية 
بدون أي تكلفة إضافية مما سيتيح الفرصة 
ل���وزارة الصحة في ع��الج جميع املرضى 
امل��ص��اب��ني بهذين امل��رض��ني ف��ي الكويت. 
حيث أن توفير هذا العالج جلميع املرضى، 
وخ��اص��ة ف��ي امل��راح��ل امل��ب��ك��رة، ي��زي��د من 
معدل االستجابة وبالتالي مينع تدهور 
حالة املريض ويقلل من التكاليف املرتبطة 
مبتابعة ومعاجلة امل���رض ف��ي مرحلته 

املنتشرة.
وق��ال رئيس مجلس اإلدارة والرئيس 
التنفيذي لشركة علي عبدالوهاب املطوع 
ال��ت��ج��اري��ة، فيصل علي امل��ط��وع: “ إننا 
سعيدون ج��داً مبساهمتنا بهذا االتفاق 
الهام مع وزارة الصحة وشركة “روش” 
التي وبكل فخر نقوم بتمثيلها في الكويت 
و ب��أن يكون لنا ي��د معها ف��ي إي��ج��اد حل 
سيمكن أكثر من 150 مريض من املصابني 
بسرطان الغدد الليمفاوية وسرطان الثدي 
من اإلستفادة و احلصول على اثنني من أهم 
األدوي��ة املبتكرة لتساعدهم على مكافحة 
املرض الذي يهدد حياتهم. وإن هذا االتفاق 
بالنسبة لنا هو خطوة هامة ومحورية في 
سجلنا املمتد على مدار أكثر من ستني عاماً 

في القطاع الطبي في الكويت.” 

من جهته قال مدير شركة روش في دول 
اخلليج، الدكتور أحمد توفيق: “إن شركة 
روش حريصة على التعاون مع وزارات 
الصحة ف��ي دول اخل��ل��ي��ج، وخ��اص��ة في 
دول��ة الكويت، وذل��ك بهدف توفير أفضل 
اخل��دم��ات الصحية والعالجية املتاحة 
للمرضى. وإن هذا االتفاق ميثل حلقة من 
حلقات التعاون املتواصلة، سبقتها حلقات 
أخرى في مجاالت مختلفة منها: التوعية 
مبختلف األمراض املزمنة وتثقيف املرضى، 
دع��م البرامج الوطنية للكشف املبكر عن 
السرطان والتي تهدف إلى مكافحة املرض، 
باإلضافة إلى دعم املؤمترات وامللتقيات 
العلمية في الكويت واحلرص على توفير 
أحدث العالجات في الكويت مبجرد توافرها 

باخلارج.

باسل الصباح يتوسط احلضوروزير الصحة يتوسط فيصل املطوع ود.مصطفى رضا

اختتم بنك اإلثمار، بنك التجزئة اإلسالمي الذي 
يتخذ من البحرين مقرا ل��ه، برنامجه للتدريب 
الصيفي السنوي وال���ذي ش��ارك فيه 32 طالباً 
وط��ال��ب��ًة م��ن مختلف اجل��ام��ع��ات ف��ي البحرين 
واخل��ارج، حيث يوفر البرنامج للطلبة الفرصة 

الكتساب اخلبرة في املجال املصرفي اإلسالمي. 
وق��د تضمن البرنامج التدريبي ال��ذي استمر 
ملدة شهرين محاضرات تعريفية للطلبة تضمنت 
التدريب على رأس العمل في دوائ��ر مختلفة مبا 
في ذلك أمن املعلومات ومكافحة غسيل األم��وال 
وأساسيات الصيرفة املالية اإلسالمية، باإلضافة 
 ”Head Start“ إل��ى حضور املتدربني برنامج
وهو من برامج مؤسسة إجناز املصممة خصيصاً 
لطلبة السنة األخيرة من اجلامعات، ويهدف إلى 
مساعدتهم في إع��داد السيرة الذاتية والتحضير 
ملقابالت ال��ع��م��ل.وق��ال الرئيس التنفيذي لبنك 
االث��م��ار السيد أح��م��د عبد ال��رح��ي��م: “كرواد في 
الصيرفة اإلسالمية، يدرك بنك اإلثمار مسئوليته 
ليس فقط نحو املجتمع ال��ذي يعمل فيه، وإمنا 

نحو دعم القطاع املصرفي واملالي الوطني. ومن 
خالل هذا البرنامج التدريبي، فإننا نساعد طالب 
وطالبات اجلامعات على بدء مشوارهم املهني من 
خالل اكسابهم اخلبرة واملعرفة التي يحتاجونها 
لالنخراط في سوق العمل. ويساهم هذا البرنامج 
أيضاً في تطوير اجليل ال��ق��ادم من رواد القطاع 
املصرفي، والذين سيساهمون بدورهم في دعم 
الصيرفة م��ن أج��ل حتقيق االزده����ار لالقتصاد 
الوطني. كما أن مملكة البحرين تتميز مبكانتها 
املرموقة كمركز مالي رئيسي إقليمياً، خاصة 
في الصيرفة اإلسالمية، وه��ذا يضع على عاتقنا 

مسئولية احملافظة إلى ما وصلت إليه”.
ومن جانبها، قالت رئيس إدارة املوارد البشرية 
ف��ي بنك االث��م��ار السيدة إي��ن��اس رحيمي: “ إن 
برنامج التدريب الصيفي الذي ينظمه بنك اإلثمار 
يتم تطويره سنوياً مبا يتناسب مع احتياجات 
السوق، وبذلك فإننا نكمل اجلانب النظري الذي 
يتم تدريسه في اجلامعات بالتطبيق العملي داخل 

البنك”.

املشاركني في البرنامج التدريبي

» اإلثمار« يختتم برنامجه للتدريب الصيفي 
لقادة املستقبل في القطاع املصرفي واملالي

مستهلكو الكهرباء واملاء في الكويت يوفرون ماليني الدنانير بفضل التقنيات اللحظية

»ماركتس آند ماركتس«: سوق العدادات الذكية في العالم 
2022 20 مليار دوالر في  تتجاوز 

م���ن امل��ن��ت��ظ��ر أن ي��ت��م��ك��ن األف�����راد 
والشركات واملؤسسات في الكويت من 
توفير الوقت واملال على فواتير الكهرباء 
وامل��اء، بفضل شراكة مبتكرة في مجال 
الشبكات الذكية أعلنت عن إبرامها اليوم 
وزارة الكهرباء واملاء مع شركات تقنية 
عاملية بارزة، حيث قامت الوزارة بالبدء 
بنشر العدادات الذكية ليصل عددها عند 
االنتهاء من املشروع إلى 800،000 عداد 
كهرباء ذكي و300،000 عداد ماء ذكي 
في املنازل ومقاّر العمل بجميع أنحاء 
البالد، ما من شأنه املساعدة على حتقيق 
أه��داف احلوكمة الفعالة ال���واردة في 

رؤية “كويت جديدة 2035”.
وتنُقل أجهزة االستشعار املثبتة في 
العدادات الذكية بيانات املاء والكهرباء 
عبر شبكات االتصال التي تشغلها شركة 
زي��ن لتوصلها إل��ى النواة الرقمية في 
وزارة الكهرباء واملياه. ونتيجة لذلك، 
يصبح باستطاعة ال���وزارة والسكان 
والشركات الوصول الفوري إلى بيانات 
االستهالك اللحظية ولوحات الفوترة، 
والتي تعمل على منصة “هانا” من “إس 

إيه بي” للحوسبة داخل الذاكرة.
ويضّخ مقدمو خدمات الكهرباء واملاء 
ف��ي جميع أن��ح��اء العالم استثمارات 
كبيرة في العدادات الذكية، فيما تشير 
ال��ت��وق��ع��ات إل��ى من��و س��وق ال��ع��دادات 
الذكية في العالم بنسبة 54 باملئة ليبلغ 
20 مليار دوالر بحلول العام 2022، 
وفقاً لشركة “ماركتس آند ماركتس” 

املختصة بأبحاث السوق.
وق���ال ال��دك��ت��ور مشعان العتيبي، 
ال���وك���ي���ل امل���س���اع���د ل��ق��ط��اع ش���ؤون 
املستهلكني في وزارة الكهرباء وامل��اء، 
إن سكان الكويت يتطلعون إلى التفاعل 
السريع والتواصل السهل مع اجلهة 
التي تقدم لهم خدمات الكهرباء واملاء، 
مثلما يفعلون مع أية شركة من شركات 
القطاع اخل��اص، وأض��اف: “ ُينتظر أن 
يساعد االط��الع ال��ف��وري على بيانات 

االستهالك اللحظية للكهرباء وامل��اء، 
وال���ذي ي��ت��اح م��ن خ��الل ال��ش��راك��ة مع 
عدد من أبرز شركات التقنية العاملية، 
املستهلكني على توفير الوقت وامل��ال، 
وتعزيز صيانة املرافق واستدامتها، 
وذلك متاشياً مع أهداف احلكومة الذكية 
ال��واردة في خطة التنمية الوطنية في 

البالد”.
وتتيح ال����وزارة للمتعاملني دفع 
الفواتير عبر اإلنترنت وعبر تطبيقات 

اجل��وال، كما تنّبههم في حالة حدوث 
ارت��ف��اع ح��اّد في االستهالك، وذل��ك من 
خالل تشغيل خدماتها على نواة رقمية، 
وق��د صّممت تطبيقها بطريقة ممتعة 
لتشجيع االستهالك الرشيد واملستدام 
للكهرباء وامل���اء. وميكن ل��ل��وزارة من 
خالل التطبيق التواصل مع العمالء في 

حاالت الطوارئ.
من جانبه، أكد الدكتور أحمد الفيفي، 
كبير نواب الرئيس والرئيس التنفيذي 
ملنطقة شمال الشرق األوس��ط لدى اس 
اي��ه ب��ي، أن شبكات الطاقة الرقمية 
وال��ع��دادات الذكية “تسهم في إح��داث 
نقلة نوعية واسعة لدى مقدمي خدمات 
الكهرباء واملاء في جميع أنحاء العالم”، 
وق��ال: “ُتبدي وزارة الكهرباء وامل��اء 
الكويتية حرصها على التقدم والريادة 
ف��ي تطوير اجليل اجل��دي��د م��ن البنية 
التحتية في مجال الطاقة، ونحن بدورنا 
حريصون على تبادل أفضل املمارسات 
العاملية ف��ي مجال خ��دم��ات الكهرباء 
واملاء الذكية كي حتظى الوزارة برؤية 
شاملة من جميع اجلوانب الحتياجات 
املتعاملني وص��ي��ان��ة امل��راف��ق والنقل 

والتوزيع”.
وتضّم األط��راف األخرى الداخلة في 
الشراكة املبرمة كالً من “ أوليفر وامين” 
و”إريسكون”، حيث تلعب األولى دور 
االس��ت��ش��اري الستراتيجيات شبكات 
التوزيع الذكية في الكويت، فيما تتولى 

الثانية مسؤولية مكاملة األنظمة.

مشعان العتيبيأحمد الفيفي
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