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فلكس: عروض ال تقاوم احتفاء بيوم األسرة

بنك الكويت الدولي قّدم الهدايا للمسنين

فلك����س  ش����ركة  ش����اركت 
ريزورتس للمنتجعات والعقارات، 
الرائدة في تقدمي اخلدمات الصحية 
في الكويت، في احتفاالت »يوم 
األسرة« الذي أقيم في مقر »مؤسسة 
الكويت الوطنية للبترول«. نظم 
هذا احلدث السنوي، املفعم باملرح 
واحلياة، من 15 إلى 18 اجلاري، 
قدمت خالل����ه »فلكس« ملوظفي 
»شركة البترول الوطنية الكويتية« 
وعائالتهم فرصا وعروضا خاصة 
للتشجيع على اتباع منط حياة 

مثمر يتحلى بالرفاهة.
وللمناس����بة، صرح رئيس 

مجل����س االدارة والعضو املنتدب خالد الصايغ بأن 
»الكويت في حاجة ماسة الى اصالح النظام الصحي 
الذي من شأنه ان يغير وجه البالد الى نحو األفضل. 
ومشاركتنا تأتي في إطار مهمتنا ورسالتنا وتصب 
في خدمتهما، بهدف تعزيز األسلوب الراهن حلياة 
األمة واس����تخالص األفضل بالنس����بة الى الشعب 

الكويتي.
وقد استطاع موظفو املؤسسة الوطنية للبترول 
من حتقيق االس����تفادة القصوى م����ع عائالتهم من 
عروض »فلكس« املميزة مم����ا يضمن وجود قوى 

عاملة أكثر رضا وجناحا.
وشملت العروض استشارات 
البدنية  باللياقة  مجانية تتعلق 
عل����ى ي����دي م����درب أكادمي����ي 
متخصص، وأعمال جتميل األظافر 
مجانية للس����يدات من »داشينغ 
ديفا«، باالضافة الى خصم خاص 
 Flex �م����ع تقدمي خدمة اضافية ل
Fitness واستشارات مجانية على 
يدي اختصاصي����ن في التغذية 
 .Flex Gourmet من مركز احلمية
وهناك زيادة تدعو الى القلق في 
عدد من األمراض الناجتة عن اتباع 
أسلوب حياة يفتقد الى الوجبات 
الغذائية الصحية، وممارسة الرياضة.. الخ. لذلك، 
يجب معاجل����ة هذه العوامل، جتنبا ألي مضاعفات 
وتعقيدات ميكن ان تطرأ في املستقبل وتشكل خطرا 
بالنسبة إليك والى عائلتك، وهكذا، خطوة خطوة، 
بادرت فلكس في نش����ر الوعي الصحي املفيد على 
الصعيد الوطني، وتأمل في ان حتقق هدفها النهائي 
املتمثل في التوصل الى أمة تنعم بالصحة والعافية. 
للمزيد من املعلومات عن العروض احلالية واملقبلة، 
يرجى االتصال على اخلط الس����اخن 22522566 أو 

.66660048

تواص����ال مع جه����وده في مس����اندة ودعم 
رسالة الدولة تجاه خدمة ورعاية المؤسسات 
االجتماعية قام فريق من بنك الكويت الدولي 
بزيارة لدار المس����نين وتوزيع هدايا متنوعة 
على نزالء دار المس����نين بمناس����بة يوم األم، 
اسهاما منه في هذه المناسبة. وتأتي زيارة بنك 
الكويت الدولي الى »دار المس����نين« استكماال 
ل����دوره االجتماعي، والذي لم ينفصل أبدا عن 
 الدور االقتصادي، بل يتعاظم عاما بعد عام وقد 

تراكم����ت خب����رات العط����اء االجتماعي لبنك 
الكويت الدولي، واتس����عت دائرتها لتش����مل 
العديد من قطاعات المجتمع لتواكب المتطلبات 
المختلفة، فالمؤسسات المالية البد ان تكون 
ش����ريانا حيويا وفاعال للقيام بدور انس����اني 
كبير يتواءم وقدراتها المتعاظمة. ويعتبر بنك 
الكويت الدولي ان المساهمات االجتماعية من 
ش����أنها دفع عجلة تطوير المجتمع الكويتي 
وازدهاره، ومساندة ودعم رسالة الدولة تجاه 

خدمة ورعاية المؤسسات االجتماعية، كما ان 
مشاركة المسنين في المناسبات المختلفة هي 
واجب عظيم البد من تأديته، فهم بذلوا الكثير 
من العطاء لهذا المجتمع وجاء اليوم لتكريمهم 
ورد الجمي����ل اليهم، وهذا أق����ل ما يقدم اليهم 
في هذه المناس����بة، فبنك الكويت الدولي من 
أوائل المؤسسات التي تحرص على زيارة دار 
المسنين بصفة دورية وتقديم الدعم تماشيا 

مع دوره االنساني.

خالد الصايغ

الشركة استقبلت األمهات على طريقتها الخاصة 

»زين« احتفلت بعيد األم بتزيين فروعها
احتفلت شركة زين بعيد األم على طريقتها اخلاصة، 
فقد استعدت كل فروع »زين« املنتشرة في جميع أنحاء 
الكوي���ت في هذا اليوم لالحتف���ال بعيد هو األغلى على 

قلوب اجلميع.
وذكرت الش���ركة أن جميع فروعها استقبلت العديد 
من األمه���ات خالل هذا اليوم ل���دى زيارتهن الطبيعية 
واالعتيادية إلجناز معامالتهن، مبينة أن موظفي الشركة 
كان���وا يفاجئون كل أم تزور أي فرع مبجموعة مختارة 

من الورود واحللوى احتفاال بعطائها الالمحدود.
وقال مدير االتصاالت والعالقات في الش���ركة وليد 
اخلشتي »أرادت زين أن حتتفل بطريقتها اخلاصة بعيد 
األم، عرفان���ا منها بعظمة ومكانة دور األمومة في حياة 

اجلميع«.
وأوضح بقوله »فضلنا أن نعامل كل أم تزور فروع 
زين في ذلك اليوم معاملة خاصة ومميزة، فكانت مجموعة 
الورود واحللوى حتية من الشركة لكل أم، ولفتة منها 

جتاه الدور الكبير الذي قامت به في حياتنا جميعا«.
ومضى في قوله »ليس هناك أحد في الدنيا يهب حياته 
وحبه للغير دون أن يسأل عن املقابل إال األم«، مبينا أن 
الشركة ما كان أن يفوتها أن حتتفل بأفضل روائع خلق 

توزيع الورود على األمهاتاهلل وهو »قلب األم«.

االحتفاء باألمهات في دار املسنني

توزيع الهدايا على كبار السن

ـــــــن عــمـر 6  ـــــــم اال�ســــــــنان املبــــكــر مـــــ پ تقــويـ

�سنوات باأحدث التقنيات. پ عالج وجتميل 

ك�سور االأ�ســـــــنان االأمامية. پ تف�سيل واقي 

خا�ص لالأ�سنان لوقاية طفلك اأثناء اللعب. 

پ عالج رائحة الفم الكريهة. پ عالج فوبيا 

اخلوف من عالج االأ�ســـــــنان. پ عالج و�ســـــــد 

ـــــــات التجميليـــــــة. پ تنظيف اللثة  الفراغـــــــ

العميق. پ ح�سوات جتميلية.

بـ�إ�شـراف د. في�شـل د�شـتـي

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

لالإعــــــالن

يف �شفحة دليـل الأطب�ء

االت�ســــــــــــــــال:

24834356 - 24831168

لالإعــــــالن

يف �شفحة دليـل الأطب�ء

االت�ســــــــــــــــال:

24834356 - 24831168

هــل تــعــاين مـــن؟ پ الــقــلــق پ الــو�ــســوا�ــص الــقــهــري پ �ــســغــوط احلــيــاة والــعــمــل پ املـــخـــاوف املر�سية

پ اخلجل االجتماعي پ اخلالفات الزوجية پ االكتئاب پ �سرعة الغ�سب  پ وحدة خا�سة مل�سكالت 

الطفولة پ التبول الــالاإرادي پ العناد والتمرد پ التاأخر الدرا�سي پ اخلوف پ قيا�ص درجة الذكاء

الــكــالم پ �ــســعــوبــات التعلم والدي�سلك�سيا پ رفــ�ــص املدر�سة الــتــخــاطــب وا�ــســطــرابــات  اإمـــرا�ـــص  پ  

ا�ـــــــــــــســـــــــــــتـــــــــــــ�ـــــــــــــســـــــــــــارات هـــــــــــاتـــــــــــفـــــــــــيـــــــــــة جمــــــــــانــــــــــيــــــــــة.  املـــــــــــــــــــــركـــــــــــــــــــــز: پ  ميـــــــــــــــتـــــــــــــــاز 

الـــــــــــــــــــــــــــــزواج.  لـــــــلـــــــمـــــــقـــــــبـــــــلـــــــن عــــــــــلــــــــــى  ا�ـــــــــــســـــــــــتـــــــــــ�ـــــــــــســـــــــــارات مـــــــتـــــــخـــــــ�ـــــــســـــــ�ـــــــســـــــة  پ 

اأول مـــركــــــــــــــــز مــــن نــــوعـــــــــــــه باملنـــطــقـــــــــــــــة الــــعــــا�ســـــــــــــــرة

للحجز وال�ستعالم.. تلفون: 23717997   نقال: 99868288       فاك�س: 23716996
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لالإ�ست�سارات النف�سية واالجتماعية والتدريب

مـركــز الأ�شـــرة �شركة م�شعل للرعاية الطبية املنزلية

پ عالج جميع اأنواع ال�سلــــل )كال�سلــل الن�سفــي ـــ الرعــا�ص ــ الوجــه ـــ �سلــل االأطفال( 

پ االإ�سابات الريا�سية   پ االإ�سابات الع�سلية والعظمية   پ رعاية كبار ال�سن وذوي 

االحتيــــاجات اخلا�سة   پ عناية خــا�ســـــة لطريــحـي الفــرا�ص واجللـطــات الدماغية  

پ رعاية �ساملة ملر�سى ال�سكر واإعطاء حقن االن�سولن پ رعاية االأمهات وحديثي الوالدة

لدينا فريق طبي متخ�س�ص

ومرخ�ص من وزارة ال�سحة

نقدم اأف�شل اخلدم�ت العالجية للعن�ية ب�شحتك يف منزلك

التمري�شية الرعــ�يـــــة  خــدم�ت 

24588217 - 24588216 -99588320 - 99188330

املـ�شـ�ج الطـبـي )التدليك(

الطبيــعــي الـــــعــــالج  خــدمـــ�ت 


