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نظام حجز مواعيد الصالونات والمنتجعات الصحية على اإلنترنت

»لكزس« تدشن عالقة شراكة مع تطبيق »صالوناتكم«

لميس بالل

عالقــة  لكــزس  دشــنت 
 شــراكة مــع »صالوناتكــم« 
في إطار مبادرة لدعمها تطبيقا 

حصريا إلدارة الصالون.
وصالوناتكــم هــو موقع 
وتطبيــق شــبابي كويتــي 
لحجز المواعيد في الصالونات 
والمنتجعــات الصحية على 
االنترنــت يصــل بيــن مئات 
الصالونات والحالقين وآالف 

الزبائــن المهتميــن بالعناية 
بأنفسهم.

حضر حفل اإلطالق مشاهير 
وســائل التواصل االجتماعي 
ومالكو الصالونات المشهورة 
مــن جميــع أنحــاء الكويت، 
باإلضافة الى أعضاء الصحافة 

واالعالم المميزين. 
وتوفر صالوناتكم منصة 
ســهلة وســريعة االستخدام 
لحجــز مواعيــد الصالونات 
عبــر اإلنترنــت، كما تســمح 

بتجربــة جماليــة فريدة من 
نوعها، كما يمكن للزوار مقارنة 
األســعار، وتحديــد الخدمات 
المطلوبــة بســهولة ويوفــر 
إمكانيــة الدفع عبر اإلنترنت 

أو الدفع في صالون.
وقال مدير عام صالوناتكم 
فيصــل الغدهــوري: »بدأنــا 
الكويــت، ولكــن رؤيتنا  في 
المستقبلية تهدف ألن نصبح 
التطبيــق والموقع األول في 
الشرق األوسط لحجز المواعيد 

الســيدات  لمســتخدميها، 
والســادة، البحــث عن توافر 
مواعيــد فــي الصالونــات أو 
سبا وحجز مواعيدهم المقبلة 

بسهولة.
وهناك اكثر من ٢٠٠ صالون 
نســائي ورجالي من مختلف 
مناطق الكويت متوافرة اآلن 

في التطبيق.
من خالل نظام صالوناتكم 
يمكن للزوار اكتشاف صالونات 
أو معاهد صحية واالستمتاع 

عند الصالونــات والحالقين 
والمنتجعات الصحية، وكما 
هي سرعة تطور التكنولوجيا 
بســرعة  منطلقــون  فإننــا 
صاروخيــة إلــى إمكانــات ال 

محدودة«.
صالوناتكــم يوفــر أيضا 
خدمــة حجز مواعيــد خدمة 
المنــازل، وبذلــك يوفر على 
الوقت والجهد  المستخدمين 
الثمينيــن، وبعد االنتهاء من 
الحجز، سيرسل صالوناتكم 

تأكيــدا فوريــا عــن طريــق 
البريد اإللكتروني، كما يوفر 
صالوناتكم خدمة عمالء ودية 
مخصصــة للمســاعدة بــأي 

طريقة ممكنة.
تطبيق صالوناتكم اندرويد 
وIOS والموقــع اإللكترونــي 
يمكنكم من حجز المواعيد في 
الصالون، باإلضافة إلبقائكم 
على اطــالع بأحدث صيحات 
الجمال من خالل مدونة موقعنا 

والنشرة البريدية.

)شانافاس قاسم(   

نظام صالوناتكم يتيح 
للزوار اكتشاف صالونات 

أو معاهد صحية 
واالستمتاع بتجربة 

جمالية فريدة

أكثر من 200 صالون 
نسائي ورجالي من 

مختلف مناطق 
الكويت متوافرة اآلن 

في التطبيق

بالتزامن مع حملة عاملية بالتعاون مع منظمة حماية احمليطات

فريق الغوص نظف شاطئ السالم

نظم فريق الغوص باملبرة التطوعية البيئية 
أمس حملة لتنظيف شــاطئ السالم في منطقة 
الشويخ ضمن فعاليات احلملة العاملية لتنظيف 
الشــواطئ والبحار بالتعاون مع منظمة حماية 

احمليطات العاملية.
وقال رئيس الفريق وليد الفاضل لـ»كونا« إن 
هذه احلملة تندرج ضمن املسؤولية املجتمعية 
بشــأن ضرورة حفظ الشواطئ من أي مخلفات 

ضارة بالبيئة البحرية وكائناتها.
وأضــاف الفاضل أن متطوعني شــاركوا في 
هذه احلملة من مختلف اجلهات أبرزها املجموعة 
الفلبينية املتحدة لالصالح والكشافة األميركية 

للشباب بدعم ومساندة من بلدية الكويت.
وأوضح أن حمالت تنظيف الشــواطئ التي 
ينظمها فريق الغوص الكويتي بدأت العمل نظرا 
العتدال األحوال اجلوية وانخفاض درجات حرارة 
اجلو بهــدف رفع املخلفات الضــارة عن البيئة 
البحرية ومشــاركة املجتمع املدني واملتطوعني 
في هذه احلمالت لزيادة الوعي البيئي لدى أفراد 

املجتمع.
وذكر أن فريق الغوص يســعى إلى االهتمام 
بحماية وتأهيل مناطق مهمة في البيئة البحرية 
الكويتية أبرزها مواقع الشعاب املرجانية واجلزر 
وجون الكويت وينجز الفريق مشــاريع عديدة 

في حماية هذه املواقع البحرية املهمة.

وثمــن التعــاون الكبير بني فريــق الغوص 
الكويتي ومنظمات عاملية تعمل لتحقيق األهداف 
ذاتها ومن أبرزها منظمة حماية احمليطات العاملية 
حيث وقــع الفريق بروتوكول تعاون معها قبل 

عامني.
من جانبها قالت منسقة احلملة بشاير الزايد 
لـ»كونا« إن هذه احلمالت تهدف إلى رفع املخلفات 
عن الشواطئ والبحار السيما أن هذه الشواطئ 
تعاني إجهادا كبيرا نظرا إلى وجود أعداد كبيرة 
من املخلفــات البالســتيكية وغيرها تؤثر على 
البيئة البحرية بشــكل كبير ما يتطلب السعي 

املشترك إلى رفعها.
وأعربــت الزايــد عــن جزيل الشــكر جلميع 
املشــاركني في حملة تنظيف شاطئ السالم في 
الشويخ من املجموعة الفلبينية املتحدة لالصالح 
والكشافة األميركية للشباب والشكر املوصول 

للبلدية.
وتعنى »حماية احمليطات العاملية« وهي منظمة 
عاملية غير ربحيــة ومقرها العاصمة األميركية 
واشنطن بحماية البيئة البحرية وتوعية النشء 
بأهمية احملافظة عليها. وتدعو املنظمة كل عام 
فــي مثل هذه الفترة إلــى تنفيذ حمالت تنظيف 
للسواحل مبشاركة اآلالف من منتسبي املنظمة 
ويقومون برفع آالف االطنان من املخلفات الضارة 

للبيئة البحرية والساحلية.

متطوعون من كل األعمار أثناء تنظيف شاطئ السالم في الشويخ جانب من توزيع إحدى قافالت املساعدات من »النجاة« توزيع املساعدات على آالف من املسلمني 

عدد من املتطوعني أثناء تنظيف شاطئ السالم في منطقة الشويخ 

السحيب أشار إلى أن الجمعية مستمرة في إغاثتها للفارين من جحيم بورما

10 آالف شخص من مسلمي الروهينغا
 استفادوا من مساعدات »النجاة«

أعلــن مديــر املشــاريع 
النجاة  االغاثيــة بجمعيــة 
اخليرية م.ثامر السحيب أن 
١٠ آالف شخص من مسلمي 
بورما الالجئني واملوجودين 
على احلدود مع بنغالديش 
اســتفادوا مــن مســاعدات 
»النجــاة«، حيث قــام وفد 
اجلمعية بتوزيع املساعدات 
مباشــرة من خــالل الرحلة 
اإلغاثية التي يقوم بها حاليا 
في بنغالديش، مبينا أنه مت 
توزيع عدد ٢٠٠٠ طرد غذائي 
من مختلف املواد الغذائية، 
وذلــك على نفقة أهل اخلير 

بجمعية النجاة اخليرية.
 وأوضح السحيب أن وفد 
اجلمعية اإلغاثي املكون من 
عضــو مجلــس ادارة زكاة 
سلوى التابعة للنجاة سعود 
الراجحي، وممثل ادارة املوارد 
والتسويق حسني العجمي، 
ومشرف املشاريع اخلارجية 
الشــامري، مــازال موجودا 

ببنغالديش لتنفيذ البرنامج 
اإلغاثي بالتنسيق مع اللجنة 
الكويتية املشتركة لإلغاثة، 
بهدف مساعدة مسلمي بورما 
الالجئــني مبنطقة »كوكس 
بازار«، كما تقدم الســحيب 
بالشــكر اجلزيــل لوزارتي 
اخلارجية والشؤون وسفارة 
الكويت ببنغالديش ومكتب 
اللجنة الكويتية املشــتركة 
لإلغاثة ببنغالديش على ما 
قدمــوه من دعم في ســبيل 
الوصــول باملســاعدات الى 

هؤالء الالجئني.

 وأكد السحيب ان النجاة 
اخليرية مستمرة في إغاثتها 
ألهلنا املسلمني الفارين من 
جحيــم بورمــا، داعيــا أهل 
اخليــر وأصحــاب األيادي 
القلــوب  البيضــاء وذوي 
الرحيمة واحملسنني من أهل 
الكويت الكرام الى املساهمة 
على الرقــم ١8٠٠٠8٢ أو من 
خالل التبرعات عبر وسائل 
التواصل االلكتروني في تلك 
املشاريع التي تصب في صالح 
الدعم واملســاعدات  تقــدمي 
لفقراء املســلمني والالجئني 

الروهينغــا في بنغالديش، 
مؤكدا أن املساهمة في أعمال 
اخلير أجرها عند اهلل عظيم 
وثوابها كبير ومضاعف في 

الدنيا واآلخرة. 
من جانبه، أكد الوفد أن 
الصور التي رأوها والروايات 
التي ســمعوها تشــيب لها 
الــرؤوس وتقشــعر منهــا 
االبدان، ومن هذه الصور ان 
مســلمة من الروهينغا قتل 
أبناؤهــا وبناتهــا وزوجها 
وأحفادهــا ولم يبــق لها إال 

حفيد واحد جنت به.

وفد جمعية النجاة بني الالجئني الروهينغا

م.ثامر السحيب


