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نادي املصارف ينظف جزيرة »قاروه«

نظمــت اللجنة االجتماعية في نــادي املصارف بالتعاون 
مع خفر الســواحل رحلة إلى شواطئ جزيرة قاروه برعاية 
رئيــس مجلس االدارة محمد منصــور امليل وحضور نائب 

الرئيــس فاضــل املندي ومدير عــام النادي 
عباس البلوشي.

والرحلة البحرية في الســاعة ١0 صباحا 
باجتــاه اجلزيرة على منت القــارب مبتابعة 
فريق عمل خفر الســواحل بقيادة وكيل اول 

بدر صالح عبداهلل.
وقــال فاضل املنــدي: لقد بــات مصطلح 
البيئة على كل لسان ويشغل بال الكثير، لذلك 
يجب علينا ان نحمي بيئتنا الن صحة البيئة 
ونظافتها أحد العوامل الرئيسية للمحافظة 

على صحة املجتمع بشــكل عام، فإن قام كل شــخص بدوره 
في احلفاظ على البيئة أصبح عاملنا جميال نظيفا، ومن هذا 

املنطلق كانت رسالتنا في احلفاظ على نظافة شواطئ اجلزر، 
ولفتت الى ان حمالت تنظيف اجلزر مستمرة للسنة اخلامسة 
على التوالي، واكدت ان هذه احلمالت تأتي جتســيدا ملعاني 
الــوالء واالنتمــاء للوطن وهي رســالة بيئية 
هدفها الوصول الى شــرائح املجتمع كافة من 

مواطنني ومقيمني. 
وشكر املنتدى وزارة الداخلية وعلى رأسها 
الوزير الشيخ محمد اخلالد واللواء زهير النصر 
اهلل وكيل وزارة الداخلية املساعد لشؤون أمن 
احلدود البحريــة والوكيل األول بدر عبداهلل 
وفريــق طاقم خفر الســواحل علــى جهودهم 
وتعاملهم الراقي وما قدموه من ضيافة وتذليلهم 
الصعوبات كافة آملة في استمرار هذا التعاون 
الذي يعود بالفائدة على احلبيبة الكويت، والشكر موصول 

الى افراد اللجنة االجتماعية وأعضاء النادي.

فاضل املندي يكرم تلفزيون الكويت فاضل املندي وتنظيف جزيرة قاروه

فاضل املندي يتوسط اعضاء اللجنة وفريق طاقم خفر السوحل

فاضل املندي يكرم مالزم اول عبدالرحمن عبداهلل بخش

مستشفى دار الشفاء

مستشفى دار الشفاء.. واستقبال مميز حلاملي وثيقة التأمني الصحي »عافية«

بعد مرور يوم واحد على البدء الرسمي للعمل به

»دار الشفاء« يستقبل أول حالة والدة حتت 
تغطية التأمني الصحي للمتقاعدين »عافية«

منذ بدء العمل الرســمي 
لوثيقــة تأمــني املتقاعدين 
»عافيــة« وبعــد االقبــال 
الشــديد من جانب املرضى 
واملراجعني من جميع أنحاء 
الكويت بعد مضي يوم واحد 
فقط، أعلن مستشــفى دار 
الشفاء عن أول حالة والدة 
حتت تغطيــة وثيقة تأمني 

املتقاعدين »عافية«.
وبهذه املناســبة، صرح 
املدير  النــواوي  د.مجــدي 
الطبــي في مستشــفى دار 
الشفاء قائال: »كان مستشفى 
دار الشفاء وما زال السباق 
دومــا فــي مجــال الرعاية 
الصحية في الكويت، فقد قام 
املستشفى باستقبال حاملي 
التأمــني الصحي  بطاقــات 
للمتقاعديــن »عافية« قبل 
حلول املوعد الرسمي للعمل 
به، كما أنــه منحهم فرصة 
احلصــول على استشــارة 
طبية مجانية مبختلف أقسام 
املستشفى، باالضافة الى فتح 
ملف مجاني حتى يتهيأ لهم 
الوقــت الكافــي لالطمئنان 
على صحتهم حتى قبل بدء 

صالحية تأمينهم«.
وأضاف: »سعدنا جميعا 
باســتقبال أول حالة والدة 

للســيدة بشــاير حاجــب 
احلاجــب والتــي يشــملها 
تأمني عافية، وذلك بعد مرور 
يوم واحد على البدء الفعلي 
لعمل وثيقة التأمني، وهذه 
احلالة هي واحدة من مئات 
احلاالت التي مت استقبالها 
خالل اليوم األول مما ال يدع 
مجاال للشك أن ثقة عمالئنا 
في جودة وكفاءة اخلدمات 
التي يقدمها املستشفى هي 

الرئيســي واألول  الدافــع 
الختيارهم مستشــفى دار 

الشفاء«.
أن  بالذكــر  وجديــر 
مستشفى دار الشفاء ومنذ 
االعالن عن مشروع التأمني 
الصحي للمتقاعدين »عافية« 
قــام بوضــع وتنفيذ خطة 
العمــل الطارئة الســتقبال 
املرضــى وتوفيــر أعلــى 
مستويات الرعاية الصحية 
لهــم، ليس فقــط من خالل 
الطبيــة  تقــدمي اخلدمــات 
علــى أيدي أفضــل األطباء 
واالستشاريني ذوي اخلبرة 
والكفــاءة العاليــة والتــي 
يساندهم في تقدميها طاقم 
متريضي مدرب، باالضافة 
الى أحدث األجهزة واملعدات 
املتعارف عليها عامليا، لكن 
أيضــا من خــالل اخلدمات 
املســاندة عن طريق توفير 
طاقــم اســتقبال وخدمــة 
عمــالء خــاص مبشــتركي 
تأمني »عافية« ليتسنى لهم 
احلصول على اخلدمة بأسرع 
وقت ممكــن، باالضافة الى 
توفير خط ســاخن خاص 
على الرقم ٩8٩٩٩٩١3 لالجابة 
عــن جميع االستفســارات 
والتساؤالت وحجز املواعيد.

»للصحة يد ترعاها«

طاقم استقبال 
وخدمة عمالء 

خاص مبشتركي 
تأمني »عافية«

املندي: هذه 
احلمالت جتّسد 

معاني الوالء واالنتماء 
للوطن

ينطلق 25 الجاري في أرض المعارض

ٍ ملعرض اخلريف للعطور »اجلسار للعطور« راع
أعلنت »اجلسار للعطور« 
عن رعايتها ملعرض اخلريف 
للعطور الذي تقيمه وتنظمه 
شركة معرض الكويت الدولي 
في الفترة من 25 اكتوبر اجلاري 
ويستمر حتى 5 نوفمبر املقبل 
في الصاالت 5، 6، 7 على ارض 

املعارض الدولية مبشرف.
وفي هذا الشــأن، أكد نائب 
املدير العــام واملدير االقليمي 
لشركة اجلسار للعطور نواف 
احلويلــي أن معرض العطور 
مــن املعــارض املتخصصــة 
واملتميزة باملنطقة وشــهرته 
تتجاوز الصعيــد احمللي إلى 
اإلقليمي أيضا، وتأتي مشاركته 
هذه وســط نخبــة مميزة من 
شركات العطور والطيب ووكالء 
املــاركات العاملية املتخصصة 
محليا وإقليميا. وأبدى احلويلي 
حرصه الكبير على املشــاركة 
في املعرض وليتســنى طرح 
جديد الشــركة مــن املنتجات 
والترويــج لهــا، حيــث تقدم 
الشــركة في جناحها لعشاق 
الروائــح الطبيعية تشــكيلة 
واســعة من العطور مختلفة 
التركيــز حيــث جمعــت بني 
خبراتها في العطور التقليدية 

واملفهوم احلديث لتخلق منتجا 
جديدا من أفضــل االختيارات 
وأرقاها. ولفــت احلويلي إلى 
أن شركته تتمتع بخبرة عريقة 
اكثر من ١0 سنوات في السوق 
احمللي استطاعت بفضل خبرتها 
وجودة منتجاتها من أن حتوز 
رضا عمالئها ومن ثم كســب 
ثقتهم مما مكنها من التوســع 
في الكويت وخارجها عبر منافذ 
توزيع بلغت 8 افرع بالكويت، 
و3 فروع بدولة االمارات العربية 

املتحدة، حيث تفخر اجلســار 
للعطور مبشاركتها في القرية 
العاملية بدبي ممثلة في جناح 
الكويت وملدة 8 ســنوات على 
التوالي، حيث ستتواجد ايضا 
في الفترة من اول نوفمبر 20١6 

الى ٩ ابريل 20١7 املقبل. 
 وأوضح احلويلي أن بروز 
جنــاح »اجلســار للعطــور« 
بإطاللتــه املميزة التي جتذب 
إليها زوار املعرض، لتستعرض 
لهــم منتجات عاليــة اجلودة 
وتشكيلة عريضة مميزة لتحتل 
الصدارة بــني املراكــز األولى 
في ســوق البخور والعطور، 
ولتحجــز لها مكانا بني إحدى 
أسرع شركات البخور والعطور 

منوا في الكويت واإلمارات.
 واختتــم احلويلي حديثه 
بتوجيه الدعوة الى اجلمهور 
الكرمي لزيارة جناح »اجلسار 
للعطور« في القاعة 5، 6 ولوبي 
القاعة 6، لالطالع على آخر ما 
توصلــت إليــه منتجاتنا في 
مجال العطور وخلطات الطيب 
والبخور خالل الفترة من 25 
أكتوبر اجلاري إلى 5 نوفمبر 
املقبــل، حيث هنــاك مفاجآت 
خاصة بانتظار زوار املعرض.

نواف احلويلي

احلويلي: خبرة 
أكثر 10 سنوات 

ومنتجاتنا 
سر توسعنا 

وانتشارنا

»مول 360« يحتضن أحدث متاجر »كول هان«

التســوق  أعلنت وجهة 
الرائدة »مول 360«، التابعة 
ملجموعة التمدين، عن افتتاح 
متجر جديــد لعالمة »كول 

هان« املميزة.
وميتد متجر »كول هان« 
اجلديد على مساحة ١00 متر 
مربــع، وســيعرض أحدث 
العالمة، متيحا  تشــكيالت 
جتربة شاملة تواكب أذواق 
زواره من الرجال والنســاء 
على حد سواء ضمن متجر 
ميتــاز تصميمــه بالفخامة 

العصرية. 
وبذلــك تكــون عالمــة 
املوضة األميركية »كول هان« 
أقرب إلــى عمالئها األوفياء 
في الكويت، إذ تقدم لهم باقة 
متنوعــة من املنتجات التي 
جتمع بني االبتكار واألناقة 

في آن معا.
وتعتبر »كول هان« ثمرة 
شراكة متميزة بني ترافتون 
كول وإيدي هان، وجتســد 

في مضمونها أرقى معايير 
اجلــودة والبراعة احلرفية 
العالية في وقت احتلت فيه 
املوضة صــدارة اهتمامات 
املجتمعات املعاصرة. واليوم، 
يتجلــى إرث »كــول هــان« 
العريق في جميع منتجاتها، 
مبا في ذلك األزياء واألحذية 
والرجاليــة،  النســائية 
واجلــوارب  واألحزمــة، 
النســائية، وحقائــب اليد، 
والسلع اجللدية الصغيرة، 
واملعاطــف واجلاكيتــات. 
وقال نائب الرئيس الدولي 
لكول هان »يشكل هذا املتجر 
اجلديد خطــوة مهمة كأول 
دخول لعالمة كول هان في 

الكويت«.
تعليقهــا  إطــار  وفــي 
علــى إطالق املتجــر، قالت 
لوبوسينســكا،  كالوديــا 
مديرة التســويق في »مول 
فخــورون  »نحــن   :»360
جدا باحتضــان متجر كول 

هان في مركزنــا التجاري، 
وباإلضافــة إلــى التعــاون 
مع عالمــة جتارية مرموقة 
مــن هــذا املســتوى فإننــا 
متحمســون أيضا لتوسيع 
باقة املتاجر لدينا ومواكبة 
متطلبات عمالئنــا، ونحن 
واثقــون متاما بــأن املتجر 
اجلديد سيحقق جناحا كبيرا 
للعالمة التجارية واملول على 

حد السواء«. 
ومع افتتاح متجرها الـ ١١، 
يؤكد املوقع اجلديد للعالمة 
التجاريــة علــى حضورها 
املتنامي في الشرق األوسط، 
ويرتكــز هذا احلضور على 
شــراكة امتياز حصرية مع 
»اليســرة فاشن« التي تعد 
واحدة من شركات التجزئة 
الرائــدة في مجــال األزياء، 
إذ تضــم محفظتها ما يزيد 
علــى 60 عالمة جتارية من 
أرقى األسماء في عالم األزياء 

واألحذية واالكسسوارات.

متجر »كول هان« في »مول 360« 

باقة متنوعة 
من املنتجات

التي جتمع
بني االبتكار 

واألناقة


