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»الفحص املبكر اآلن هو األمان« مع البنك التجاري 

هند الصبيح ود. مطر املطيري ود. فاطمة املال خالل االحتفال باليوم العاملي للمسنني

اعضاء وفد بنك الكويت الدولي مع الطالب خالل الزيارة

تزامنًا مع شهر التوعية مبرض سرطان الثدي

ضمن أنشطة موسم العودة إلى املدارس

»التجاري« يقّدم خصمًا خاصًا لعميالته بالتعاون مع »رويال حياة«

VIVA ترعى حفل اليوم العاملي للمسنني بحضور الصبيح
بنك الكويت الدولي يزور طالب »سعيد بن العاص«

انطالقا من مسؤوليته 
االجتماعي����ة جت����اه فئات 
املجتم����ع كاف����ة وحرصا 
التوعية مبرض  منه على 
سرطان الثدي، يقدم البنك 
الكويتي خصما  التجاري 
خاصا لعميالت البنك وذلك 
بالتعاون مع مستش����فى 
روي����ال حي����اة للفح����ص 
املبكر والكشف عن سرطان 

الثدي. 
وفي تعليقها على اخلصم 
املقدم م����ن البنك التجاري 
الكويت����ي لعميالت البنك، 
قالت مساعد مدير عام إدارة 
العامة  اإلعالن والعالقات 
أماني الورع: لقد جاءت هذه 
البنك في  البادرة من قبل 
شهر أكتوبر وهو ما يتزامن 
مع املبادرة العاملية للتوعية 
مبرض سرطان الثدي والتي 
انطلقت في ش����هر أكتوبر 
عام 2006 والتي هدفت إلى 
توعية النساء حول العالم 
الثدي  مبخاطر س����رطان 
الدعم واملعلومات  وتقدمي 
امل����رض وكذلك  حول هذا 
الوقاية  مخاطره وط����رق 

منه.
وتابعت الورع: ان البنك 

أعلنت ش����ركة االتصاالت 
مش����غل   ،VIVA الكويتي����ة 
االتصاالت األس����رع منوا في 
الكويت، ع����ن رعايتها حلفل 
العاملي للمس����نني«  »الي����وم 
إدارة رعاية  ال����ذي نظمت����ه 
املس����نني بحض����ور ورعاية 
وزيرة الش����ؤون االجتماعية 
الدول����ة  والعم����ل ووزي����رة 
التخطيط والتنمية  لشؤون 
هند الصبيح، الذي أقيم مطلع 
الشهر اجلاري في مبنى دور 

الرعاية االجتماعية.
وقد قام فريق إدارة اتصاالت 
الشركات في VIVA بحضور هذا 
احلفل السنوي، الذي تخللته 
فقرات موسيقية وترفيهية، 
ومت توزي����ع الهدايا والورود 

على املسنني.
عل����ى   VIVA وحت����رص 
التواصل م����ع مختلف فئات 
املجتمع في إط����ار برنامجها 
للمسؤولية االجتماعية الذي 
وضعته لتعزيز روح اخلير 
الكويتي. وتأتي  في املجتمع 
مش����اركتها في هذه املناسبة 
لتعبر فيها عن عمق التقدير 
والعرف����ان للمس����نني الذين 
س����اهموا ف����ي تطوي����ر هذا 
املجتمع، وبث الفرح والسرور 

في نفوسهم.
وتسعى VIVA التباع نهج 
متكامل وعص����ري في تنفيذ 
نشاطات املسؤولية االجتماعية، 
 VIVA مبش����اركة أفراد عائلة
وكافة أطي����اف املجتمع، مما 
يخلق جوا م����ن الود واأللفة 
والتعاون، ويساعد على تطوير 

في إطار برنامجه الرائد في 
مجال املسؤولية االجتماعية، 
وضمن أنشطة موسم »العودة 
إل����ى املدارس«، ق����ام موظفو 
وحدة االتصال املؤسسي في 
بنك الكويت الدولي بزيارة إلى 
مدرسة سعيد بن العاص للبنني، 
وكان في استقبال وفد »الدولي« 
مدير املدرسة سالم احلمادي. 
حول الزيارة، قال رئيس فريق 
وحدة االتصال املؤسسي في 
البنك فهد الس����رحان »تشكل 
هذه الزيارة لنا لتهنئة أبنائنا 
الطلبة بالعام الدراسي اجلديد، 
وتش����جيعهم على االستزادة 
من العلم كونه الضمان األكبر 
في صناعة مستقبل الكويت 
وتقدمه����ا، متمنني لهم فصال 
دراسيا زاخرا بالنجاح ومبشرا 
مبستقبل زاهر ملؤه التوفيق 

والسداد«.
من جانب����ه، ثم����ن مدير 
املدرسة سالم احلمادي جهود 
»الدولي« املستمرة في التواصل 
مع كل شرائح املجتمع الكويتي، 
السيما قطاع التربية والتعليم، 
معرب����ا عن امتنان املدرس����ة 

س����وف يق����دم اعتبارا من 
أول أكتوبر وحتى نهايته 
عرضا خاصا على فحص 
س����رطان الثدي بالتعاون 
مع مستشفى رويال حياة 

 VIVA وإمناء الكويت. وتستثمر
في العالق����ة التكافلية ضمن 
مفه����وم العط����اء بينها وبني 
عمالئها وبني مختلف شرائح 
املجتم����ع، إلميانها أن العطاء 

هو جوهر النجاح.
وميكن االطالع على مبادرات 
املسؤولية االجتماعية لشركة 
VIVA على موقعها االلكتروني 
https://www.viva.com. :التالي

kw/csr حيث هناك وصف موجز 
عن كل من املبادرات االجتماعية 
التي شملتها VIVA بدعمها أو 

رعايتها منذ تأسيسها.
وتعتبر VIVA أحدث مشغل 
خلدمات تكنولوجيا االتصال في 
الكويت، حيث تقدم مجموعة 
متكاملة م����ن حلول االتصال 
املتنقلة. ومنذ دخولها السوق 
الكويتي في ديس����مبر 2008، 
اكتسبت VIVA مركزا مرموقا 

ملنح عميالته خصما على 
فحص ال� »ماموغرام«، حيث 
التجاري  حتصل عميالت 
على خصم فوري بنسبة 
30% عند استخدام أي من 
التجاري  البن����ك  بطاقات 
سواء بطاقة السحب اآللي 
أو البطاقات االئتمانية وذلك 
عند إجراء فحص املاموغرام 
وهو وس����يلة أساس����ية 
املبكر عن املرض  للكشف 
يتم من خالله اس����تخدام 
أشعة سينية معينة للكشف 

عن سرطان الثدي.
التعاون  وأوضحت أن 
مع مستشفى رويال حياة 
وإطالق هذا العرض هدفه 
التوعية ألهمية االكتشاف 
املبكر لس����رطان الثدي ملا 
له����ذا االجراء م����ن فعالية 
الش����فاء  في زيادة فرص 
والتعافي من هذا املرض، 
فضال عن أن هذه املبادرة 
تنسجم مع مسؤولية البنك 
القائمة على  االجتماعي����ة 
التوعية وتقدمي كل ما من 
املبكر عن  الكش����ف  شأنه 
السرطانات املختلفة خللق 
مجتم����ع صح����ي وتعميم 

الفائدة على اجلميع.

في سوق االتصاالت، وتسعى 
VIVA ألن جتعل التواصل أسهل 
عن طريق توفير تكنولوجيا 
االتصاالت ونق����ل املعلومات 
والترفيه في إطار يهدف للتأثير 
العميل،  اإليجابي على حياة 
كنهج أساسي لنجاحها، وأن 
تكون العالمة التجارية األولى 
ف����ي الكويت من خالل توخي 
الشفافية، احليوية، اإلرضاء 
والتفاعل. وهي تستحوذ على 
نسبة متزايدة من العمالء عن 
طريق توفير مجموعة مبتكرة 
القيمة  م����ن اخلدم����ات ذات 
املضافة. وتقدم VIVA خدمة 
اإلنترنت املتنقل بسرعة تصل 
إلى 100 ميغابايت في الثانية، 
والفضل كله يعود المتالكها 
أفضل وأحدث شبكة اتصال من 
 4GLTE تقنيات اجليل الرابع

املتطورة في الكويت.

إدارة وطالبا للبنك الهتمامه 
املتواصل بزرع ابتسامة على 
وجوه أبنائنا ودعمهم ليكونوا 
مستقبال رجال الوطن وحماة 

ثقافته وتاريخه العريق.
وق����ام الس����رحان بتقدمي 
محاضرة مبسطة عن مهارات 
التوفي����ر واالدخ����ار وتوزيع 
هدايا متنوع����ة على الطالب 
ضمن أجواء حملت الكثير من 
األلفة والتمنيات ببداية فصل 

دراسي مشرق. وتندرج هذه 
الزيارة ضمن اخلطة الشاملة 
التي كان بنك الكويت الدولي 
ق����د وضعها وح����رص على 
تطويرها لس����نوات، بحيث 
تتوافق واستراتيجية البنك 
االجتماعية الهادفة إلى ترسيخ 
صورة »الدولي« كمؤسس����ة 
كويتية تعنى بالشؤون التي 
تشغل حيزا ملموسا من اهتمام 

املجتمع الكويتي.

أشهى احللويات

اطباق مميزة

»جينز جريل« جتربة طعام ال تضاهى

مطاعم جينز جريل.. جتربة مذاق ال تضاهى

الكائنة  عب���ر فروع���ه 
في الس���املية، سوق شرق 
والواجه���ة البحرية، يقدم 
مطعم جينز جريل إلى عمالئه 
جتربة عش���اء ال تضاهى 
عبر مجموعة واس���عة من 
خيارات األطباق املستوحاة 

من املطبخ العاملي.
وفي جينز جريل، سوف 
تنتقل حواسك كافة في رحلة 
اذ بينما  افتراضية رائعة، 
يتمتع نظرك مبنظر خالب 
البحر، ميكنك  مطل عل���ى 
ايضا تذوق أشهى األطباق 
وس���ط أجواء م���ن الراحة 

والهدوء.
وف���ي مطاع���م جين���ز 
جريل، تس���تطيع أن تدلل 
نفس���ك باحلص���ول على 
مجموع���ة متنوع���ة م���ن 
خي���ارات الطع���ام العاملي 
املقدمة وسط أجواء عائلية 
مريحة وتتضمن أطباقا من 
املطبخ الصيني وااليطالي 
وثمار البحر باإلضافة إلى 
املكسيكي واملطبخ األميركي 

الكالسيكي، كلها محضرة 
وفق مكونات طازجة تغني 
التلذذ  إلى  التواقة  األذواق 
بأطباق غنية تلبي متطلباتها 

وتغني اختياراتها.
وبش���كل يوم���ي يقدم 
املطعم إفطارا غنيا مكونا 
م���ن العديد م���ن األطباق، 
وتبع���ا الختيارات العمالء 
فهم يستطيعون احلصول 
على أطباقه���م املفضلة اما 

عبر الئحة الطعام أو البوفيه 
الغني، وهذا ينطبق أيضا 
على وجبات الغداء والعشاء. 
وليس هذا فحسب، فبإمكان 
زوار املطعم التوجه إلى ركن 
البيتزا واألطباق الصينية 
في املطعم ومتابعة كيفية 
حتضير أطباقهم مباشرة من 

قبل الطهاة احملترفني.
واخلي���ارات غني���ة في 
التي  مطعم جين���ز جريل 
تتسع لتضم تقدميات عديدة 
من املقبالت، األطباق األولية 
واجلانبية منها الشوربات 
واحللوي���ات  والس���تيك 
العاملية باإلضافة إلى ركن 
الس���لطات املتميز بالعديد 
من اخلضراوات والصلصات 
املرافقة وفق أسعار مدروسة. 
ومهما كانت شهيتك لتناول 
الطع���ام، ميكنك احلصول 
على أفضل األطباق العاملية 
في جينز جريل مع خياراته 
العديدة واملتنوعة لتختار 
طبق���ك املفضل وف���ق ما 

تتمناه.

وليد الياقوت

»بوبيان« و»اليونسكو« يدشنان مسابقة مبادرة البيئة اخلضراء
دشن بنك بوبيان مسابقة 
 The « مبادرة البيئة اخلضراء
Big Tree Society « والت���ي 
الرابع على  ينظمها للع���ام 
التوالي بالتعاون مع منظمة 
االمم املتحدة للتربية والعلم 
والثقافة )اليونسكو( واللجنة 
الوطني���ة الكويتية للتربية 

والعلوم والثقافة.
وقال مدير عام بنك بوبيان 
ولي���د الياقوت إنه مت إطالق 
املسابقة حيث سيتم اغالق 
باب التسجيل جلميع مدارس 
الكويت نهاية اكتوبر احلالي 
داعيا جميع املدارس احلكومية 
واخلاصة الراغبة في املشاركة 
في املسابقة الى االسراع في 
تسجيل اسمائها حتى ميكنها 

املشاركة في هذه املسابقة.
واضاف الياقوت ان جميع 
م���دارس الكويت احلكومية 
واخلاصة بجمي���ع مراحلها 
التعليمية مدعوة للمشاركة 
في هذه املسابقة التي حتفز 
الطلبة البتكار مبادرات تهدف 
الى احلفاظ على البيئة السيما 
أنها تعتبر االكبر من نوعها 
على مستوى الكويت واالولى 

التي ينظمها بنك بالتعاون مع 
منظمة دولية مرموقة.

وحول آلية التسجيل قال 
الياقوت انه ميكن للمدارس 
الراغبة في املشاركة الدخول 
البنك االلكتروني  الى موقع 
 www.bankboubyan.com
وملء االستمارة املرفقة واعادة 
البنك، موضحا  الى  ارسالها 
انه س���تتم دع���وة املدارس 
التي س���جلت في املس���ابقة 
الى ورش���ة عمل خالل شهر 
املقبل حيث سيتم  ديسمبر 
ش���رح مختل���ف التفاصيل 
التي تتعلق باملسابقة والتى 
يتوقع ان تستمر حتى نهاية 
العام الدراس���ي حيث سيتم 
الفائزة  املدارس  االعالن عن 
في احتفال كبير بحضور كبار 
املسؤولني، الفتا الى ان مبادرة 
البيئ���ة اخلض���راء من بنك 
بوبيان واليونيسكو ليست 
مجرد مس���ابقة او منافسات 
املدارس بل هي برنامج  بني 
متكام���ل يه���دف الى غرس 
الكثير من القيم التي حتفز 
على احلفاظ على البيئة في 

نفوس النشء.

واشار الى انه مت تخصيص 
جوائز مالية للمدارس الفائزة 
من بن���ك بوبيان الى جانب 
جائزة تقديرية من منظمة 
أمله  اليونسكو، معربا عن 
والعاملني ف���ي بنك بوبيان 
املبادرة في  أن تساهم هذه 
حتقيق أهدافها س���واء على 
مستوى مدارس الكويت أو 
الكويت���ي انطالقا  املجتمع 
من اهداف البنك املجتمعية 
التي تؤمن بأهمية املسؤولية 
االجتماعي���ة ودور بوبيان 
كمؤسس���ة خاصة يجب أن 
تساهم في رفع درجة الوعي 

بقضايا املجتمع.
 The Big« ويشجع برنامج
Tree Society« الذي يقوم به 
البنك بالتعاون مع اليونسكو 
الط���الب من كاف���ة املراحل 
العمرية وفي جميع مراحل 
التحكم في  الدراس���ة على 
مستقبلهم ويتيح لهم فرصة 
اكتشاف إمكاناتهم اخلاصة، 
البرنامج  حيث يتيح له���م 
املشاركة في مسابقة خاصة 
بهدف حتسني الوعي البيئي 

والتأثير في البيئة.

احملتفى بهم من شركة وربة للتأمني خالل املؤمتر

 The Dinner Club أدوات طعام فاخرة في

م وربة للتأمني »الطاولة املستديرة« يكرِّ
للعام الثاني على التوالي 
كرم مؤمتر الطاولة املستديرة 
نخبة من موظفني شركة وربة 
للتأمني في مبيع����ات احلياة 
الفردي بعد ان حققوا شروط 
االنضمام الى العضوية التي 
ش����ارك فيها مجموعة كبيرة 
من النخبة في مجال مبيعات 
احلياة الفردي حيث تواجدت 
شركات مختلفة حول العالم في 
هذا املجال. وبهذه املناسبة أكد 
احملتفى بهم أنهم فخورون جدا 
بهذا االجناز الذي حققوه في هذا 
احملفل الدولي الذي رفع اسم 
الكويت وشركة وربة للتأمني 
في مج����ال تأمينات احلياة ملا 
يحمله ه����ذا احملفل من أهمية 
قصوى وما يقدمه من توصيات 
وتبادل خب����رات بني االعضاء 
التي تساهم في حماية حقوق 

املؤمنني على حد سواء.
وقال مس����ؤول املبيعات 
في شركة وربة للتأمني نافع 
الشواف: »ان الشركة لم تتوان 
إطالقا على تطوي����ر مهارات 

تأكيدا لدورها كواحدة من 
املؤسس����ات الرائدة في مجال 
األزياء املبتكرة وطرق التفاعل 
م����ع الزبائن، أقامت ش����ركة 
»اليسرة فاشن« وبالتعاون مع 
The Dinner Club by No 57 حفل 
عشاء حصريا، استضافت خالله 
نخبة م����ن أهم زبائن »ماكس 
مارا« في شرفة الطابق 60 لبرج 

احلمرا الشهير في الكويت.
كما ان الدع����وة إلى حفل 
 The Dinner عشاء عن طريق
Club by No 57 ه����ي من بنات 
أفكار األميرة نور بني هاشم 
وبثينة املزروعي من اإلمارات، 
ونوادي العش����اء ه����ي نواد 
للنخبة، حي����ث تقيم حفالت 
عش����اء خاصة وغير تقليدية 
في أغرب األماكن وأكثرها شهرة 
على مستوى املنطقة. وال يتم 
إطالع الضيوف على املكان أو 

وقدرات موظفيها من منطلق 
اخلطة االس����تراتيجية التي 
وضعتها الش����ركة، ولم يأتي 
هذا اإلجناز إال بعد جهد وعطاء 
مبذولني من املوظفني واإلداريني 
على حد سواء، مما جعل الشركة 
متتلك قدرات تؤهلها إلجناز 
األكثر بكل تأكيد، وما مشاركتنا 
ودخولن����ا في مؤمتر الطاولة 
املستديرة الثامن والعشرين 
إال بوابة لتحقي����ق املزيد من 

االجنازات في املستقبل«.

املناسبة أو قائمة املدعوين حتى 
وصولهم إلى موقع احلدث وذلك 
للحفاظ على عنصر التشويق 
والسرية، وهو اجلانب األساسي 
الذي تقوم عليه سلسلة »نوادي 
العشاء«.  وتستضيف الكويت 
 The Dinner ألول مرة فعالية
Club by No 57 وتقدمه����ا في 

وبدوره ق����ال مدير وحدة 
االنتاج في شركة وربة للتأمني 
محمد حسن حميدي: »أتيحت 
لنا الفرصة ملش����اركة األفكار 
واآلراء م����ع أعضاء ش����ركات 
مشاركة من مختلف دول العالم 
متخصصة في تأمينات احلياة 
وتبادل اخلبرات معهم، حيث 
كان يتحدثون املشاركون لهذا 
العام من شبه القارة الهندية 
وماليزي����ا وجن����وب أفريقيا 
واململك����ة املتح����دة وغيرها 
من الدول، مما أكسبنا خبرة 
والتعرف عل����ى زمالء املهنة 
إضاف����ة إلى فرص����ة لتطوير 
مهاراتنا وأدائنا«.واجلدير بالذكر 
أن مؤمتر الطاولة املستديرة 
لتأمينات احلي����اة )LIRT( قد 
بدأ عام 1988 في الهند على يد 
مجموعة من أعضاء مجموعة 
طاولة املليون دوالر املستديرة 
األميركية لتأمين����ات احلياة 
)MDRT( وتعنى بتكرمي أبرز 
بائعي وثائق تأمني احلياة في 

العالم وتبادل اخلبرات معه

أعلى مبنى في الكويت وهو برج 
احلمرا املعروف على مستوى 
العالم بطابعه املعماري اخلالب. 
واستضافت الفعالية نخبة من 
أهم متابعي صيحات املوضة من 
»ماكس مارا« في الكويت والذين 
يعتبرون أيضا من أكثر زبائنها 
 The Dinner إخالصا. ويعتبر
Club by No 57 ملتق����ى راقيا 
يناقش فيه املدعوون األوجه 
املتعددة لصناعة األزياء بينما 
يستمتعون بجمال التصاميم 
األصلية التي تقدمها »ماكس 
إل����ى اإليحاءات  مارا« إضافة 
البصرية التي تظهر في عراقة 
الشكل املميز لطاولة العشاء 
والبهجة التي أشاعتها الشركة 
في أج����واء الفعالية، دون أن 
ننسى الطعم الشهي خلمسة 
أطباق رئيسية متنوعة تقدم 

على العشاء.

»اليسرة فاشن« نظمت حفل عشاء لزبائن »ماكس مارا«

للعام الثاني على التوالي

السرحان: نشجع 
الطلبة على االستزادة 

من العلم كونه 
الضمان األكبر في 
صناعة املستقبل

تواصل دائم مع 
مختلف فئات 

املجتمع لتعزيز 
روح اخلير 


