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)متين غوزال(سانتوس كومار وسايبال باسو وخليل خليفة

هند الغربللي

عال تتوسط والديها في لقطة تذكارية

مودي وضاوي التحقا بروضة عوهة

)حسن حسيني(فاطمة بوعركي وسوسن العون وأفراح البدر

متابعة من احلضور إلطالق »شكرا«

ورود من »سنتربوينت« لضيفة شرف احلفل عبير عبداهلل السميط »سنتربوينت« يطلق برنامج »شكرا عمالءنا« 

متارا تقدم برنامج احلفل

»شكرًا« من مجموعة »الندمارك« مكافأة لعمالئها
ندى أبونصر

أعلن���ت مجموع���ة جتارة 
الرائدة  التجزئ���ة والضياف���ة 
املنطق���ة »الندم���ارك« في  في 
مؤمتر صحافي عقد في محالت 
»سنتربوينت« فرع الساملية عن 
اطالق برنامج مكافأة والء العمالء 
»ش���كرا« وس���يتم تفعيل هذا 
البرنامج الذي كان يعرف سابقا 
بنادي االمتياز من »سنتربوينت« 
على مراحل عدة في دول مجلس 

التعاون اخلليجي.
حض���ر املؤمت���ر الرئي���س 
االقليمي ملجموعة »الندمارك« 
الكويت س���ايبال باسو ومدير 
العالق���ات العامة خليل خليفة 
التنفي���ذي ملجموعة  واملدي���ر 
»الندمارك« في االمارات سانتوس 
كومار وحشد من وجوه الصحافة 

واإلعالم.
املناس���بة قال فاينب  وبهذه 
سيتي الرئيس التنفيذي ملجموعة 
»الندمارك« في تصريح له من 
دب���ي: »يعد »ش���كرا« برنامجا 
متميزا صممته املجموعة املفضلة 
التجزئ���ة خصيصا  لتج���ارة 
للمنطقة ويعكس اختيارنا السم 
البرنامج بادرة عرفان وتقدير 
ملنطقة اخلليج في أعقاب بداياتنا 
املتواضعة فيها ومنذ ذلك احلني 
حققن���ا منوا كبي���را وتنوعت 
مجاالت أعمالنا وقمنا بتصميم 

هذا البرنامج لتوفير مجموعة 
أكبر بكثير من املزايا واملكافآت 
وكلنا ثقة بأن »شكرا« سيكون 
أكبر وأفضل برنامج ملكافأة والء 
العمالء على مستوى املنطقة«.

وأضاف فاينب سيتي: »تتمثل 
رؤيتنا في توس���عة نطاق هذا 
البرنامج ليشمل جميع املناطق 

التي لدينا حضور فيها«.
وأوضح ان برنامج املكافآت 
يش���مل مجموعة كبي���رة من 
العالمات التجارية اجلديدة في 
قطاعي التجزئة والضيافة مثل 
»ماكس« و»ش���و اكسبريس« 
و»نيول���وك« و»كيرت غايغر« 
و»كاسا هافانا« و»سنتربوينت 
كافيه« و»جنغل فود كورت«، 

سنوي.
ومن جانب���ه، ألقى الرئيس 
اإلقليمي ملجموعة الند مارك في 
الكويت سايبال باسو كلمة قال 
فيها: »لطاملا اعتمدت مجموعة 
الند مارك نظرة مستقبلية بعيدة 
املدى بالنسبة لالحتفاظ بالعمالء 
إذ إننا نعتبرهم الركيزة األساسية 
للتسوق ومبا ان عمالءنا أوفياء 
للمنتجات والعالمات التجارية 
التي نوفرها لهم فإنهم يعدون 
مبنزلة سفراء لنا وبالتالي فإن 
املجموعة متتلك عالقة ممتازة 

معهم«.
وأضاف »إن برنامج »شكرا« 
هو طريقنا للتعبير عن شكرنا 
لعمالئنا األوفياء ونظرا للعدد 

العالمات املشمولة  الى  اضافة 
س���ابقا وهي »س���نتربوينت« 
و»جوني���ورز« و»ش���ومارت« 
و»س���بالش« و»الف ستايل« 
و»ه���وم س���نتر« و»بابريكا« 

و»بوسيني«.
وزاد ان برنامج »شكرا« يتيح 
للعمالء احلصول على ما يصل 
الى 12.5 نقطة مقابل كل دينار 
البرنامج  ينفقونه، كما يق���دم 
ميزة كبيرة للعمالء تتمثل في 
النقاط  امكانية حصولهم على 
حتى خالل فت���رات التنزيالت 
والعروض الترويجية اخلاصة 
النقاط  وميكن اس���تبدال هذه 
من خالل شهادات جوائز سيتم 
ارسالها للعمالء على نحو ربع 

الكبير من احملال املشاركة في 
البرنامج فإننا على ثقة من أنهم 
سيقومون بالتسوق واالستفادة 

من مزايا البرنامج«.
ان املرحل���ة  ال���ى  وأش���ار 
األولى تش���مل إطالق البرنامج 
في الكويت، عمان وقطر اليوم 
تعقبها دول أخرى في األش���هر 
املقبلة، كما سيتم إطالق برنامج 
والء العم���الء للمرة األولى في 

االردن في املستقبل القريب.
وفي جتسيد السم البرنامج 
متت صياغة العبارة التي تصفه 
لتشجع األعضاء على »التسوق« 
وتن���اول املأك���والت والترفيه 
واحلصول على أكثر من مليون 

طريقة ملكافأة الذات.

الغربللي: مستشفى السيف صديق للبيئة

عال تدرس اإلعالم في اإلسكندرية

أطفال روضة عوهة انتظموا في صفوفهم

أقام مدحت موسى حفال كبيرا 
لألهل واألصدقاء مبناسبة التحاق 
ابنته عال باجلامعة لدراسة اإلعالم 
في االسكندرية، حيث تعود عال 
مبصاحبة والدتها د.منى حسنني 
التي أنه���ت أعمالها في الكويت 
لإلقامة في االسكندرية خالل فترة 
الدراس���ة اجلامعية، وقد حضر 
احلفل لفيف من أصدقاء األسرة 

الذين متنوا لع���ال التوفيق في 
املرحلة الدراسية املقبلة.

وكان���ت عال ق���د تفوقت في 
الثانوية العامة التي حصلت عليها 
من مدرسة املعرفة النموذجية، 
وقالت ان سبب تفوقها هو توفيق 
اهلل تعالى ث���م املثابرة والعمل 
الدؤوب واالجتهاد واالعتماد على 
النفس، باالضافة الى سبل الراحة 

التي توفرها لها األسرة.
كم���ا أقامت زمي���الت د.منى 
حسنني والدة عال حفال وداعيا 
لها مبرك���ز املنقف التخصصي 
وقدمن لها الشكر على مجهوداتها 
خالل فترة عملها باملستوصف 
ومتنني لها أال تنقطع عنهن خالل 
فترة مرافقة عال في دراس���تها 

اجلامعية.

استقبلت روضة عوهة األطفال املسجلني فيها 
بش����كل متميز حيث تزينت الروضة باللوحات 
واألشكال والرس����ومات احملببة لألطفال وبدت 
اجلهود الرائعة من مديرة الروضة فاطمة بوعركي 

واملديرة املساعدة سوسن العون واملشرفة الفنية 
أفراح البدر ومعلمات الروضة في استقبال األطفال 
والبدء بتهيئتهم للدراسة والتعلم بأسلوب شّيق 

ومحبب الى قلوبهم.

ادراكا منه ألهمية احلفاظ على البيئة ومدى 
خط���ورة النفايات الطبية على الصحة العامة 
يقوم حاليا مستشفى السيف مبعاجلة نفاياته 
بأساليب علمية صديقة للبيئة والصحة العامة 
الى جانب تدوير اجلرائد واملجالت وذلك لتوفير 
بيئة آمنة للمرضى وال���زوار والعاملني داخل 
املستشفى وكذلك للسكان في املناطق املجاورة 

للمستشفى.
بدورها اكدت نائب الرئيس االدارة التسويق 
والعالقات العامة بالش���ركة املتحدة للخدمات 
الطبية هند الغربللي حرص مستشفى السيف 
على ان يكون مستش���فى صديقا للبيئة وذلك 
من خالل تدوير نفاياته وفقا الحدث االساليب 
العلمية والصحية اآلمن���ة، وذلك حفاظا على 
صحة املرضى والعاملني والزائرين للمستشفى 
ناهيك عن احلرص على ان تكون البيئة داخل 

وخارج املستشفى صحية وآمنة.
وقالت في تصريح صحافي ان مستش���فى 
السيف يستخدم ايضا نظام الكهرباء املوفرة 
بحيث تضيء االنوار ب���ه تلقائيا مبجرد فتح 
االبواب وتغلق الكترونيا مبجرد غلقها باالضافة 
ايضا الى االعتماد على النظام املوفر في استخدام 
املياه بحيث تفتح صنابير املياه مبجرد ملسها 
وتغلق الكترونيا، مشددة على حرص القائمني 
على ادخال هذه االنظمة احلديثة املوفرة للمياه 
والكهرباء منذ انشاء املستشفى متهيدا الن يكون 

»السيف« مستشفى صديقا البيئة.
واكدت حرص مستشفى السيف على االقتصاد 
في الطاقة واس���تخدام املواد الصديقة للبيئة 
وتقليل حج���م النفايات الفتة ال���ى ان البيئة 
الصحية تس���اعد على شفاء املرضى وحتسني 
صحتهم باالضافة الى انها تلعب دورا هاما في 

حتسني اداء العاملني بها.
كما اشادت بالفريق العامل على املستشفى 
من اطباء ومشرفني وتقنيني، الذي ال يألو جهدا 
لتوفير بيئة صحية آمنة في املستش���فى من 
خالل النظام الكهربائ���ي واملائي وااللكتروني 
والذي يوفر احلماية والسالمة املطلوبة للمرضى 

والزائرين والعاملني باملستشفي.
وفي اخلتام شددت الغربللي على اهداف ادارة 
املستشفى القريبة والبعيدة املدى سعيا العالن 

املستشفى صديقا للبيئة بكل جوانبها.


