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بنك اخلليج مينح حاملي بطاقاته االئتمانية
 خصومات فورية لدى مطعم سلم تشيكنز

في إطار برنامجه لعروض 
املطاعم الذي أطلقه في يوليو 
٢٠١٧، أعلن بنك اخلليج عن 
منح عمالئه حاملي بطاقاته 
االئتمانية، فرصة االستمتاع 
بخصومات فورية تصل إلى 
١5% عند شرائهم من مطعم 
ســلم تشــيكنز في الكويت 
باســتخدام بطاقــات بنــك 

اخلليج االئتمانية.
وبإمــكان عمــالء بنــك 
اخلليــج التمتع بالعديد من 
اخلصومــات واملميزات في 
املطاعــم واملقاهــي املميــزة 
داخــل الكويــت، مــن خالل 
برنامج عروض املطاعم من 
بنــك اخلليج، حيث يحصل 
جميع حاملي بطاقات اخلليج 
االئتمانية علــى خصومات 
حصرية فورية تصل حتى 

فواتيرهــم. هــذا، ويلتــزم 
بنك اخلليج مبنــح عمالئه 
قيمة اســتثنائية من خالل 
التي  الترويجية  العــروض 

٢٠% لدى أكثر من 3٠٠ مطعم 
على مستوى الكويت، وذلك 
مبجرد اســتخدام بطاقاتهم 
االئتمانيــة فــي عملية دفع 

تلبي احتياجاتهم، إلى جانب 
تقدمي مجموعة واســعة من 
اخلدمات املصرفية واملنتجات 

املتوافرة في الكويت.

البنك األهلي الكويتي يشارك مستشفى
رويال حياة في التوعية مبرض سرطان الثدي

أعلن البنك األهلي الكويتي 
عن مشاركته ملستشفى رويال 
حياة خالل شهر أكتوبر في 
التوعيــة مبــرض ســرطان 
الثدي وتقدمي عروض خاصة 
لعمالئــه. وتشــجيعا على 
الكشف املبكر لسرطان الثدي 
خــالل هذا الشــهر اخلاص، 
يقدم البنك األهلي الكويتي 
عرضني للعميالت من حملة 
بطاقــات األهلي، ويشــتمل 
العــرض األول على فحص 
املاموجرام والسونار بتكلفة 
٢٠ دينــارا كويتيا، علما ان 
التكلفة األصلية ٤5 دينارا، 
أما العرض الثاني فيشــمل 
املاموجرام والسونار إضافة 
إلى حتاليل تشخيصية أكثر 
دقة لإلنــاث اللواتي لديهن 
تاريخ سابق لإلصابة باملرض 

إلى ٧5 دينارا.
البنــك األهلي  ويتبنــى 
الكويتي العديد من املبادرات 
خــالل هــذا الشــهر العاملي 

أو يعانــني مــن آالم، وتبلغ 
تكلفة تلك الفحوصات ضمن 
العــرض 35 دينــارا كويتيا 
بينما يصل الســعر األصلي 

التوعيــة مبرض  تتضمــن 
ســرطان الثــدي وتســليط 
الضوء على عوامل الوقاية 

منه.

طفلك يمتلك موهبة واعدة وينتظر أن يقوم أحد باكتشافها

»املال للصيرفة« تطلق مسابقة الرسم
لتصميم تقوميها لـ 2018

تعطي شركة المال الرائدة 
في مجال الصيرفة بالكويت  
كل طفــل الفرصــة إلظهار 
موهبتــه عبــر اســتخدام 
رسومات أطفـــال عمالئها 
فــي تصميــم تقويـمـهـــا 

الـسـنوي.
الــذي  التقويــم  وهــذا 
يتميز بانتشــاره الواســع 
في الكويت، وسيتحول إلى 
لوحة رســم تبدعها أنامل 
األطفــال إلظهــار مواهبهم 
الواعــدة وقدراتهم الفنية، 
المسابقة متاحة  علما بأن 
لألطفال تحت عمر ١5 عاما، 
وستستمر لمدة شهر كامل 
من ٢٧ سبتمبر ٢٠١٧ لغاية 
٢٧ أكتوبر الجاري، وسيتم 
اختيــار الفائزيــن الـــ ١٢ 
واإلعــالن عنهــم لتصميم 
صفحــات التقويــم فــي 5 
نوفمبــر مــن قبــل لجنــة 

متخصصة.
وتعليقًا على المناسبة 

يعتبــر شــيئا شــخصيا 
لمعظم النــاس وعبر هذه 
المســابقة لم نجد طريقة 
أفضل من إشــراك عمالئنا 

قال مدير عام شــركة المال 
للصيرفة راكش جوشي: إن 
»هذا التقويم الذي نشاهده 
على مكاتبنا طــوال العام 

أنفسهم في ذلك وبث الروح 
المميز  اإليجابية والتأثير 
عند مشــاهدتهم رسومات 
أبنائهــم علــى صفحــات 

التقويم«.
المشاركون  وسيحصل 
الفائزون على جوائز نقدية 
مميزة إضافة إلى شهادات 
تقدير من قبل شركة المال 
للصيرفــة، وأغتنــم هــذه 
الفرصة ألتمنــى لعمالئنا 
وأطفالهم حظــا موفقا في 

المنافسة.
قواعد وقوانين المسابقة 
متوافــرة بالتفصيــل على 
موقع شركة المال االلكتروني 
Www.almullaexchange.
com وألي استفســارات، 
يمكن التواصل مع السيدة 
جينفــر فالديــز من قســم 
البريــد  التســويق علــى 
Jennifer. االلكترونــي 

 valdez@almullagroup.com
أو على الرقم 5١٧8٠٤٢١.

تنظمه »اكسبو - تاج« من 5 ـ 7 أكتوبر الجاري بمجمع »األڤنيوز«

شركات متخصصة تعلن رعايتها البالتينية والذهبية 
للدورة الثالثة من »معرض الصحة والرشاقة واجلمال«

أعلنــت كل مــن شــركات 
 ٢ Infinityو )MTC Hygiene(
Derma و»مركز تيجان الدولي 
لطــب األســنان املتخصصة 
في مجــال الصحــة واجلمال 
البالتينيــة ومركز  رعايتهــا 
رويال لطب االسنان الرعاية 
الذهبيــة ملعــرض الصحــة 
والرشاقة واجلمال الثالث الذي 
تنظمه شركة )اكسبو- تاج( 
للمعارض واملؤمترات، خالل 
الفترة من 5ـ  ٧ أكتوبر اجلاري 

مبجمع »األڤنيوز«.
الشــركات  وأكــدت هــذه 
فــي بيــان صحافــي حرصها 
علــى رعايــة هــذا املعــرض 
واملشــاركة فيه مبا يسهم في 
رفع مستوى التثقيف الصحي 
وإبداء احللول العديدة لراغبي 
املعرفة واملهتمني بهذا املجال، 
مشيرة إلى مشاركة نخبة من 
أهل االختصاص في املعرض 
إضافة إلى العديد من اجلهات 
التي تعنى بهذا املجال ويسهم 
كذلك في تسليط الضوء على 
االبتــكارات والتقنيات  آخــر 
التــي توصلــت إليها مجاالت 
الصحــة والرشــاقة واجلمال 

للمرأة والرجل. 
وقالــت مديرة التســويق 
التنفيذي في الشركة الصناعية 
 MTC( الطبيــة  للمنتجــات 
البالتيني  الراعــي   )Hygiene
في املعرض، عال بعدراني، إن 
مشاركة الشركة تأتي في إطار 
التسويق لفوط »ليدي سوفت« 

بشكلها اجلديد. 
وبينــت بعدراني ان هدف 
الشــركة هو إظهار املزيد من 
الكويتي  االهتمــام بالســوق 
الكويتيــة حتديــدا،  واملــرأة 
 MTC Hygiene تتطلــع  إذ 
الدائــم مــع  التواصــل  الــى 
الزبائــن والعمــالء، واإلجابة 
علــى استفســاراتهم بطريقة 
مباشــرة وتعريفهم عن كثب 
على منتجات الشــركة وآخر 

مستجداتها.
وأكدت أن الشركة تطمح من 
خالل هذه املشاركة أيضا، إلى 
تقدمي املزيد من النصح للمرأة 

الطبية. وأشارت إلى أن أبرز 
اإلجنازات واألعمال التي قامت 
بها العيادة هي زراعة الشعر 
بطريقة فريدة من نوعها وأكثر 
دقة وجماال عن طريق »روبوت 

أرتاس«.
بدوره قال املدير التنفيذي 
ملركــز تيجــان الدولــي لطب 
العبــداهلل،  األســنان نبيــل 
إن املركــز وهــو راع بالتيني 
علــى  حريــص  للمعــرض 
التواجــد دائما مــع اجلمهور 
مــن خــالل املعــارض لتقدمي 
اخلدمات املجانية وللتعريف 
عن نفســه من قبل كادر طبي 
متواجد خــالل فترة املعرض 
الهدايــا  فضــال عــن تقــدمي 
والكوبونــات واخلصومــات 

اخلاصة للجمهور.
وأشــار العبــداهلل إلى أن 
املركز سيقوم بإرسال عيادة 
كاملة إلــى املعرض مع طاقم 
طبي متكامل للكشــف الكامل 
على املريض ووضع خطة عالج 
له، الفتا إلى أنه سيتم تقدمي 
خصومات وعــروض خاصة 
جلمهــور معــرض الصحــة 

والرشاقة واجلمال.
وبني أن الســوق الكويتي 
يعد من أبرز األسواق في مجال 
التجميــل وعالجاتــه، حيث 
يعتمــد على أفضــل وأحدث 
التقنيات واألجهزة التي توصل 

إليها هذا املجال عامليا.
ولفت إلى أن للمركز 5 أفرع 
منتشرة في جميع محافظات 
الكويت مع خدمة االســتقبال 
٢٤ ســاعة على مدار األسبوع 

الكويتية وإرشــادها  والفتاة 
إلــى املنتجــات  كمســتهلكة 
نوعيتهــا  علــى  واطالعهــا 
وأصنافها وأساليب تصنيعها 
إضافة إلى االستماع عن قرب 
إلى آرائها بغية معرفة تطلعات 
السوق الكويتي، والعمل على 
حتديث املنتج بشكل دائم حتى 
تتمكن من تلبية احتياجاتها 

بشكل متواصل.
أن  بعدرانــي  وكشــفت 
الشركة ستقوم كذلك مبناسبة 
اليوم العاملي لسرطان الثدي، 
بتوزيع منشورات توعية على 
الزائرين إلطالعهم أكثر على 
مخاطــر هذا املرض وإســداء 
النصائــح عن كيفية مواجهة 
انتشاره وعالجه والوقاية منه.
مــن جهتها، قالــت مديرة 
عيادة infinity ٢ derma سارة 
الشــركة  خلــف، إن رعايــة 
البالتينية للمعرض ومشاركتها 
به تهدف إلى تعريف اجلمهور 
بنشاطات العيادة، واخلدمات 
التي ميكن لهم االستفادة منها 
في هذا املجال وتتضمن زراعة 
الشــعر والتجميــل والعناية 
بالبشرة والليزر، مضيفة أن 
العيادة ستقدم خصومات خالل 
املعرض بنسبة ٢٠% على جميع 

أنواع احلقن. 
وأوضحت خلف أن السوق 
الكويتي مليء مبواد التجميل 
سواء كانت الطبية املفيدة أو 
الســيئة والرديئة، الفتة إلى 
ضرورة عدم طرح أي من تلك 
املواد إال بأخذ موافقة من وزارة 
الصحة وتقييمها من الناحية 

لتوصيل خدمة مميزة وأفضل 
للجميع.

من جهته، قال املدير العام 
ملركــز رويال لطب األســنان، 
د.علي عاشور، إن املركز يتطلع 
مــن خــالل رعايتــه الذهبية 
للمعرض إلى عرض خدماته 
وأســاليب العــالج احلديثــة 
التي ميتاز بها بطريقة سلسة 
ومبســطة بعيدا عــن أجواء 

التوتر والرهبة.
وأضاف عاشور أن اخلدمات 
التي سيعرضها املركز للجمهور 
خــالل هــذا احلــدث تتضمن 
جراحة الفم واألسنان، وزراعة 
األسنان، إضافة إلى اخلدمات 
التركيبات  العالجية وتشمل 
بأنواعها، وحشوات األسنان، 
وتقومي األسنان، وعالج اللثة، 
وتبييض األسنان، وصحة الفم 
واألســنان، وعيادة األطفال، 
مشــيرا إلى ان نسبة اخلصم 
التي ســتقدم للجمهور خالل 

املعرض هي %3٠. 
وحول أهم املشروعات التي 
قدمها املركز في هذا املجال خالل 
الفترة األخيرة، ذكر عاشور أن 
املركز قدم العديد من الندوات 
التوعوية في املدارس عن صحة 
الفم واألسنان وكيفية االعتناء 
بهما وفحص أسنان األطفال، 
وذلك انطالقا من حرص املركز 
على صحة فم وأسنان األطفال.
وأفاد بأن املركز قام أيضا 
بتوزيع املنشورات التوعوية 
لكل عالج جلميــع املراجعني 
وجميــع متابعــي املركز على 

مواقع التواصل االجتماعي.

د.علي عاشورنبيل العبداهلل عال بعدراني

نظمت يوماً خاصاً للتعريف بجمهورية هندوراس

جلنة املرأة الدولية حتتفل
ببدء فعاليات  موسمها الثقافي اجلديد

ندى أبونصر

أقامت جلنة املرأة الدولية 
IWG حفال خاصا مبناسبة 
بدء فعاليات موسمها الثقافي 
للعــام ٢٠١8/٢٠١٧ بحضور 
رئيسة اللجنة حرم السفير 
املصــري د.هبــة بــركات 
وزوجات السفراء في فندق 

كراون بالزا.
استهلت افتتاحية النشاط 
بكلمــة ســفير جمهوريــة 
هندوراس نيلسون فالنسيا 
غارسيا الذي رحب بعضوات 
جلنة املرأة الدولية وجميع 
العاملــني على جنــاح هذه 
ان  وقــال  االحتفاليــة. 
هنــدوراس دولــة صغيرة 
تقع في قلب أميركا الوسطى 
وتعتبر من املناطق املميزة 
الســتقطاب الســياح وهي 
حتظــى بتنــوع جغرافــي 
وثقافــي وفنــي وتراثــي 
إلى  وتاريخــي، باإلضافــة 
شعب يتمتع بانفتاحه على 
اآلخرين، مع وجود أكثر من 
٧ مجموعــات عرقية تعود 
أصولها إلى ألف سنة مضت.
وأضاف: لدى هندوراس 
الكثير من األماكن السياحية 
اجلذابــة، ليتمتع الســياح 
مــن  واســعة  مبجموعــة 
اخليارات، من آثار حضارة 
املايا القدمية إلى الشواطئ 
البحر  البلورية في منطقة 
الكاريبي التي تتمتع بأكبر 
الشــعاب املرجانية وثاني 

أكبر الشواطئ في العالم.
كما تعتبر هندوراس من 
البــالد املشــجعة ألصدقاء 
البيئة حيــث تتيح متابعة 
أكثر من 6٠٠ نوع من الطيور 

ومتابعة أنشطة متنوعة.
بدورهــا، أكدت رئيســة 
جلنة املــرأة الدولية وحرم 

السفير املصري في الكويت 
د.هبــة بــركات ان اللجنــة 
أطلقت مؤخرا موقعها على 
www.iwgkuwait. اإلنترنت 
ســيتمكن  حيــث   ،com
زوار املوقــع مــن االطــالع 
علــى االنشــطة املختلفــة 
مــن  للجنــة وعضواتهــا 
زوجات الســفراء والهيئات 
ونحــن  الديبلوماســية، 
نعمل بدورنا على التعريف 
باحلضارة والتراث الكويتي 
وأهم األماكن التي ال بد من 
زيارتها في الكويت خاصة 
ان هناك الكثيرات منهن يأتني 
ألول مرة إلــى دولة عربية 
وال تتوافر لديهن معلومات 
الثقافة العربية.  كافية عن 
وأضافــت بركات: عمل هذه 
املجموعة مهم للغاية حيث 
تنظم عضواتها لقاءات دورية 
يتم خاللها تبادل احلوارات 
والثقافات فيما بينهن، ونحن 
نشــجع زوجــات الســفراء 
على إبــراز وإظهار املواهب 
املتنوعة الفنيــة والثقافية 
وفي شتى املجاالت، ونقوم 
بعمــل ورش عمل تدريبية 

لبقية العضوات.

وخالل احلفل مت عرض 
ڤيديو عن طبيعة هندوراس 
وثقافاتهــا، كمــا تضمنــت 
عرضــا لألزيــاء مــن قبــل 
مصممة األزياء الهندوراسية 
ميليسا فالنسيا، وبالتعاون 
مــع اخصائية املظهر حنان 
التجميل  الصراف وخبيرة 
دانــا الفــارس، كمــا قدمت 
مجموعتها اجلديدة من األزياء 
واالكسسوارات املستوحاة 
مــن الرســام الهندوراســي 
األكثر شــهرة سيسيرون. 
بعدها قدمــت كل من حنان 
الصراف ودانا الفارس نبذة 
عن فن التجميــل، واختتم 
احلفل بعرض أزياء خاص 

بجمهورية هندوراس.
كمــا مت عــرض برنامج 
مجموعة املرأة الدولية لهذا 
العام حيث ســتكون هناك 
ورش عمــل، مثــل ورشــة 
الرســم وبرنامج طهي على 
مائدة حرم السفير وبرنامج 
لزيارات معالم الكويت مثل 
زيارة إلى متحف املغفور له 
الشيخ احمد اجلابر الصباح 
مبدينة األحمدي وكذلك هناك 

رحالت خارجية مستقبال.

جلنة املرأة الدولية تكرم السفير نيلسون غارسيا

إحدى العارضات تعرض أزياء هندوراس

)عادل سالمة(  IWG صورة جماعية لزوجات السفراء وعضوات جلنة املرأة الدولية

حنان الصراف

سفير هندوراس نيلسون غارسيا

د.هبة بركات ورئيسة العالقات العامة للجنة ليلى بولس خالل عرض االزياء

غارسيا: هندوراس 
دولة حتظى بتنوع 

جغرافي وثقافي 
وفني وتراثي 

وتاريخي


