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جناح كبير لتنزيالت »بنتا«
شهد موس���م التنزيالت 
ملؤسس���ة بنت���ا لألث���اث 
واملفروش���ات جناحا كبيرا 
من حي���ث إقب���ال الزبائن 
ارتف��اع  والزوار وكذل����ك 
قيم���ة املبيع���ات لدرج���ة 

قياسية.
انه���ا املرة  وبالرغم���ن 
الت���ي تنظم »بنتا«  األولى 
لألثاث موس���ما للتنزيالت 
منذ انطالقها قبل 33 عاما، 
املنقط���ع  النج���اح  أن  إال 
ال����ذي حققته زاد  النظير 
من مس���ؤولياته����ا جتاه 
عمالئها، الذين عب�����روا من 
خالل إقبالهم الكبي�����ر عن 
ثقتهم باملنتجات الوطنية 
والبضائع التي حترص بنتا 
على انتقائها بصورة جيدة 
جدا تلب���ي أذواقهم الراقية 

واملتميزة.
وش���هد مع���رض بنتا 
الضخ���م في مجم���ع هادي 
س���نتر مبنطقة الضجيج 
والذي تبلغ مساحته 8 آالف 
متر مربع، توافد أعداد كبيرة 

ال�����زوار خالل التنزيالت  من 
محققا مس���توي���ات مبيعات 
غير مس���بوقة من حيث الكم 

والنوع.
وبني نائب مدير ع���ام بنت���ا 
انه  العي���اش  لألثاث د.عصام 
ف���ي حتقي����ق  مم���ا س���اهم 
هذا النج���اح تل����ك احلمل����ة 
اإلعالني���ة الت���ي س���وق�����ت 
التنزيالت بطريق���ة  ملوس����م 
احترافي����ة من حيث الرسال����ة 
واملضم�������ون واالس���تخدام 
املدروس للص�����ورة والكلمة 
في الوصول لعق���ل املستهلك 
وتعزي���ز ثقت�������ه مبنتجات 

بنتا.
التعريف������ي  والكتال���وج 
مبنتج���ات بنت���ا ال����ذي أعد 
تصوي���را وإخراج���ا وإنتاجا 
داخ�����ل بنت���ا لألثاث بأيدي 
فري������ق متخصص من الكفاءات 
العاملة في  الوطنية  الش���ابة 
بنت������ا، قد عزز وس���اهم في 
العم���الء والزوار  تعري������ف 
املمتاز  مبنتجات بنتا لعرضه 
لشكل البضائع وأسعارها مما 

سهل في وصول املستهلك لقرار 
شراء ناجح.

وش���دد د.العياش أن حجر 
الزاوية الذي يلعب دورا أساسيا 
في اإلقب���ال على منتجات بنتا 
في موسم التنزي�����الت وطوال 
العام هو األس���عار التنافسية 
واملدروس�������ة الت���ي تق�����دم 
بها بنتا بضائعها للجمه����ور، 
األس���عار  ه���ذه  وتع���ززت 
بنس���بة خص���م مغرية خالل 

التنزيالت.
وان التنوع في معروضات 
بنتا من صناعة الصوفا حسب 
الطلب ومن املستورد واتساع 
خياراته في أقسام معرض بنتا 
قد لبى احتياجات العمالء الذين 
وج���دوا ما يري���دون من أثاث 
ومفروشات سجاد وديكورات 
وإض���اءات املطاب���خ واألواني 
واالكسسوارات ذات املستوى 
العالي من حيث النوع والكفاءة 
ومبا يتناس���ب مع ثقة عمالء 
بنتا والتي تعتبرها ربحه����ا 
ال���ذي تعتز وتفخر  احلقيقي 

بنتا به. نائب مدير عام »بنتا« د.عصام العياش

»بنتا« .. اروع التصاميم التي ترضي جميع األذواق

فريق عمل »بنتا« في لقطة تذكارية

مجموعة من موظفي »بنتا«

»النصر الرياضي« يطلق حملة
»أوقف هشاشة العظام قبل أن توقفك« اليوم

مرض السمنة خير من العالج 
منها. بدورها حتدثت رئيسة 
قسم التوعية التغذوية بإدارة 
التغذية واالطعام د.انتصار 
الش���امي موضحة ان نسبة 
االصابة بالسمنة بلغت %77 
لدى الرجال و76% عند النساء 
موضحة ان افة السمنة انتقلت 
الى االطفال بش���كل مخيف 
حيث وصل معدل اصابتهم 
بها ال���ى 7% عند االطفال في 
سن ما قبل املدرسة باالضافة 
الى 18% لدى االطفال من عمر 5 
الى 10 سنوات. واكدت الشامي 
ان انطالق احلملة التوعوية 
بالتعاون بني وزارة الصحة 
ومركز النصر الرياضي جاء 
انطالق���ا من احل���رص على 
الس���منة وهشاشة  مكافحة 
العظام التي تظهر اعراضها 
بعد االصابة بها الفتة الى ان 
ممارسة الرياضة اهم وافضل 
الطرق للوقاية منها. وقالت 
الش���امي ان احلملة س���وف 
تتضمن وجود عدد من االطباء 
الذين سيقومون بقياس الوزن 
الس���منة  والط���ول ومعدل 
للجماهير وتوعيتهم مبخاطر 

السمنة وكيفية مكافحتها.
حنان عبدالمعبود  ٭

نظم���ت وزارة الصح���ة 
بالتعاون م���ع مركز النصر 
الرياضي مؤمت���را صحافيا 
ام���س لالعالن ع���ن انطالق 
حملتهم���ا التوعوية »اوقف 
العظ���ام قبل ان  هشاش���ة 
توق����ف���ك« وذل���ك من اجل 
الس���منة  مكافح����ة مرضي 

وهشاشة العظام.
وقال رئيس مجلس ادارة 
مركز النصر الرياضي فيصل 
الرشيد ان احلملة التي تنطلق 
اليوم بالتع���اون مع وزارة 
ال���ى توعية  الصحة تهدف 
املواطنني واملقيمني ضد مخاطر 
السمنة وهشاشة العظام الفتا 
الى ان انشطة احلملة سوف 
تشمل قياس الضغط والسكر 
باالضافة الى توزيع نشرات 
توعوية عن مخاطر السمنة 
وذلك في عدد من املجمعات 
تبدا مبجمع »البيرق« يليه 

املارينا ثم »أوتاد«.
واكد الرشيد في تصريح له 
على هامش املؤمتر الصحافي 
ادارة املرك���ز على  ح���رص 
ممارسة اجلميع للرياضة الن 
الوقاية من مرضي الس���منة 
وهشاشة العظام وغيرهما من 
االمراض الناجتة عن انتشار 

فيصل الرشيد متحدثا للصحافيني مبناسبة إطالق احلملة                                    )قاسم باشا(
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