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متوافرة لدى روائع جنيڤ للساعات

البنك التجاري استقبل عيادة ابتسامة كلينيك

ساعات LUTECIA.. للباحثات عن التفرد والرقي

اســتقبل البنك التجاري 
الكويتــي عيادة »ابتســامة 
كلينيــك« خلدمات طب الفم 
واألســنان باملقر الرئيســي 
إلجــراء  وذلــك  بالبنــك، 
الفحص الالزم ملوظفي البنك 
وتقدمي النصح واإلرشادات 
الطبيــة لهم والــرد على كل 
استفساراتهم املتعلقة بصحة 
الفــم واألســنان وكيفيــة 
وذلــك  عليهــا،  احملافظــة 
ســعيا من البنــك للتواصل 
مع موظفيه وتقدمي كل سبل 
الرعاية الصحية لهم ضمن 
برامج املسؤولية االجتماعية 

الشاملة.
وتعقيبا على هذا احلدث، 
قالت مســاعد املديــر العام 
في إدارة اإلعالن والعالقات 
العامة أماني الورع: »نسعى 
في البنك التجاري الكويتي 
إلــى توطيــد التواصــل مع 
املوظفني من خالل استقبال 
مقدمي خدمات الرعاية الطبية 
والصحيــة بهــدف إجــراء 
الطبية األولية  الفحوصات 
املتعلقة بصحة موظفينا«.

الــورع  أمانــي  وذكــرت 
أن زيــارة عيادة »ابتســامة 
كلينيــك« للبنــك حققــت 
األهداف املطلوبة حيث توافد 
املوظفون إلجراء الفحوصات 

 SAINT HONORE صممت
ســاعات فريــدة مــن نوعهــا 
بنوتــات مختلفة تعزف على 
معصــم األنثــى لترافقها كل 
حلظة سعيدة، أسرت العيون 
بأناقتها وذوقها الرفيع، حيث 
متت إعادة تشكيلها خصيصا 
لتناسب السيدات، فأصبح ُقطر 
علبة الســاعة 35 ملم لتكون 
أكثــر أنوثة ومت مــزج جرأة 
التصميــم مع بريــق األملاس 
ليعكــس الرقــي والفخامــة، 
وســمي اإلصــدار اجلديد من 
ســاعات SAINT HONORE بـ 
LUTECIA وهو مرصع بأنقى 
أنــواع األملــاس يحتوي على 
حبــات املــاس داخــل املينــا 
لتضفي شــكال فخما للساعة 
مع شباك صغير ليظهر تاريخ 
اليــوم وشــعار املاركة يظهر 
بوضوح فــي منتصف املينا، 
وهي التجســيد الدقيق لقيم 
»SAINT HONORE« قطعــة 
زمنيــة والتي تأتــي بصورة 
أكيدة إلى أن تكون كالســيك 

صناعة الساعات العظيمة.
 SAINT HONORE تعتــز
بأن جتعلــك عزيزتي متألقة 
ومختلفة مع ارتدائك اإلصدار 
األكثر روعة وأناقة من ساعات 
التي تبعث عن احلياة املطرفة 
والرفاهية التي تنعش حياتك 
ســيدتي مع التشــكيلة التي 
تضيف لــِك أناقة بــال حدود 
وبال قيود، فهي انطالقة جديدة 
 SAINT HONORE من ساعات
وتشــكيلة متنوعة لكل ممن 
يعشــق امتالك ساعات حتتل 
مصدر الفخامــة والتميز في 
الســاعات املعروفة  صناعــة 
بالنمط الفرنسي األخاذ الفريد.
الســاعات  تشــكيلة  إن 
 SAINT HONOREاجلديــدة و

األوليــة واحلصــول علــى 
النصائح الالزمة للمحافظة 
على صحة الفم واألســنان، 
مؤكدة في ذات الوقت جهود 
البنك لدعم مختلف احلمالت 
التوعوية التي تخدم موظفيه 
فــي إطــار التواصــل الدائم 

والفعال معهم.
وفي ختام الزيارة، تقدمت 
إدارة البنك بالشكر اجلزيل 
الــى الفريق الطبــي التابع 
لعيادة »ابتســامة كلينيك« 

ال تنسى من املوديالت الرائعة 
املذهلــة  واالكسســوارات 
املصنعة خصيصا لعلية القوم 
من السيدات ورجال املجتمع 
 SAINT أيضا. ستلبي ساعات
HONORE احتياجــات كل من 
الفاخرة  الســاعات  يفضلون 
وهواة الساعات الذين مييلون 
إلى التميز عن اآلخرين أو إبراز 
 SAINT شــخصيتهم. تتميــز
HONORE بتصاميــم تنبض 
بــروح العصر ترضي شــتى 
األذواق واألعمــار، وجتســد 
الذوق الفرنسي الرفيع حيث 
األناقــة، واإلبــداع، واملعرفة 
املصقولة باملهارة. تشــكيلة 
التــي  الفنيــة  التحــف  مــن 
تضفــي على املــرأة املخملية 
حســا مــن األنوثــة والرقة، 
حتتــوي على املــاس ُمصّنع 
بعنايــة فائقــة حتــى تعطي 
لِك الشــكل النهائي املناســب 
لذوقك الراقي فأناقتك حتتاج 
المتالكك ساعات بنفس أناقة 
ســاعات التصاميم الفرنسية 
 ،SAINT HONORE من ساعات
وأناقتــك هي هدفنــا الوحيد 
لتيسيره لِك حتى تكوني على 
الفنانــات واجلميالت،  خطى 

واألســنان  الفــم  لصحــة 
جلهودهــم وتعاونهــم مــع 
املوظفــني متمنني لهم مزيدا 

من النجاح والتوفيق. 
ومن اجلديــر بالذكر أن 
الكويتي  التجــاري  البنــك 
لطاملا قــام بتوفيــر الدعم 
مــن  للعديــد  والرعايــة 
الفعاليات التوعوية الصحية 
ملوظفيه وألطياف املجتمع 
كافة إميانا منه بأن الوقاية 

خير من العالج.

فانِت ليست بأقل منهن بشيء 
لتقتني أجمل الساعات املصنعة 
بدقة متناهية من قبل مصممني 
ومصنعني عامليني يحرصون 
كل احلــرص علــى تقدمي كل 
مــا هــو جديد وفريــد وأنيق 
ومميز ومناسب لِك عزيزتي، 
ســواء كان من االكسسوارات 
املتنوعة في تشكيلتها أو من 
الساعات التي تلبي احتياجك 
كونك امــرأة عصرية ناجحة 
ال تقتني إال كل ما هو مصنع 
بفن. SAINT HONORE مزيج 
من رقة التفاصيل والتصاميم 
في صناعتها، حيث تتألق في 
الباريســية  ســماء الصناعة 
املعروفــة منذ القــدم بأنها ال 
يشــوبها شــائبة وال من دقة 
الصنع وال من التجدد املستمر 
في موديالتها املستوحاة من 
منط احلياة املرفهة واملرحة، 
باإلضافة إلى ألوانها املشرقة 
التــي  واملطعمــة باحلجــارة 
جعلت منها لوحة فنية تتميز 
برقــي التصاميم الباريســية 
لتزين معصمك وهي صنعت 
خصيصا للنساء اللواتي يطلنب 
شيئا جديدا ومبتكرا يضيف 
إلى حياتهن ملسة سحرية من 
االناقــة والشــياكة العصرية 
والفخامــة والتــي مت إبداعها 
مــن قبل املصممــني العامليني 
أتقنوا فــي صناعتها لتكتمل 
اطاللتــك ولتكونــي مميــزة 
ومتألقــة دائما مع تصاميمها 
امللهمة والتي جتمع بني لوني 
الفضــي والذهبــي لترضــي 
جميــع األذواق. جدير بالذكر 
أن املاركة العاملية متوافرة لدى 
جميع متاجر جنيڤ للساعات 
البوليفــارد  وخاصــة فــرع 
٢٢٢١58٠5 وفرع البيرق مول 
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إجراء الفحوصات ملوظفي البنك التجاري 

مفهوم جديد 
لالحتفال باألنوثة 
وتصاميم حتاكي 
أنغام مزاج األنثى 

وتقلباته

صدور العدد اجلديد من مجلة »صرخة صامتة«
صدر العــدد اجلديد من 
مجلــة »صرخــة صامتــة« 
لشهر نوفمبر والتي حفلت 
بالعديــد مــن املوضوعــات 
املهمة جلميع أفراد األســرة 
والتــي كان أهمها ما يتعلق 
بإعاقــة التوحــد وموضوع 
هرمون واحــد، وأمل جديد 
لفهم التوحد، والعالقة بني 
التوحــد واللقــاح، واجلدل 
املثير حول هذا املوضوع في 
باب »قضايا طبية«، والنمو 
العقلي الســريع للطفل في 
عامه األول وعالقته بالتوحد 
في بــاب »العمر له أحكام«، 
وهل يجيب االختبار اجليني 
عن أســئلة اآلباء؟ أيضا مت 
طرح هذا املوضوع في باب 
»أخبــار منوعــة«، والنظام 
اجلديد لتصوير املخ للتنبؤ 
بنشاط مخ املصاب بالتوحد 
وسلوكه في باب »اكتشافات 
علمية«، واألنواع اخلمسة من 
اآلالم التــي ترتبط ارتباطا 
مباشــرا بعواطفك، في باب 
»فهــم نفســي«، وللباحثني 
عن الصحة والرياضة ال بد 
من معرفة الـ ١٠ أطعمة التي 
جتعلك أكثر صحة ورشاقة 
في بــاب »صحتك«، ومقالة 
إيجابية جدا فيها تفاؤل بكل 
ما هــو جديد، فــإذا وجدت 

اإلرادة وجدت الوسيلة فال 
تفوت األوان من أجل حلظاتك 
اجلميلة في احلياة، وكل ذلك 
في باب »لتكن أيامك أحلى«، 
وماذا تعرف عن تأثير العالقة 

بــني األم والطفل الرضيع؟، 
املراهقــني وكيف  وســلوك 
يواصــل التغير حتى يصل 
ملرحلة النضوج في سن الـ 
٢٠ عاما، في باب »املراهقة«.
وأوردت املجلة في باب 
»من أجل طفلك« إرشادات 
للعائالت من واقع احلياة في 
التعامل مع التوحد وكيف 
يكون هناك تقبل واستجابة 
من اجلميع. والقت الضوء 
على حياة أسطورة التوحد 
الفنــان والرســام الشــاب 
ويلتشــير«،  »ســتيفن 
وتناولت املبادرات الشبابية 
في العمل التطوعي ونشر 
احملبة مــن أجــل التوحد، 
وأيضــا قصة حتدي »علي 
بابا« الذي طبق مقولة »ال 
مجال لليأس ما دمت حيا«، 
وفي »آللئ خليجية« حكت 
لؤلؤتنا الكويتية وصانعة 
األمل فــي الوطــن العربي 
معالي العسعوسي ضيفة 
العدد جتربتها اإلنســانية 
التي عاشــتها باليمن، كما 
أن الطموحــات واإلبداعات 
الشبابية الكويتية كان لها 
نصيب كبير في املجلة من 
مواهب واختراعات وأنشطة 
علمية واجتماعية وثقافية 

وغيرها.

غالف املجلة 

بمناسبة اليوم العالمي للسكري

»الدولي« زار ديوانية الضباط املتقاعدين
قــام بنك الكويــت الدولي 
زيــارة  بتنظيــم  مؤخــرا 
ميدانية إلى ديوانية الضباط 
التابعــة لوزارة  املتقاعديــن 
الداخلية، وذلك مبناسبة اليوم 
العاملي للســكري، وقد شارك 
باحلضــور كل مــن مدير عام 
اإلدارة العامــة ملراكز اخلدمة 
اللواء أديب السويدان، ومدير 
إدارة رعاية املتقاعدين العقيد 
سيف املطيري ومساعده املقدم 
بدر الربــاح وعــدد كبير من 
املتقاعديــن، حيث  الضبــاط 
تضمنت الزيــارة العديد من 
األنشــطة كالفحــص املجاني 
للســكر بالتعاون مع عيادات 
إلى  إنترناشــيونال كلينيك، 
جانــب الســحب علــى هدايا 
قيمــة وتوزيع هدايا تذكارية 
للحضــور الذين عبــروا من 
جانبهم عــن امتنانهم لزيارة 
موظفي البنك املتمثلة مبوظفي 
وحــدة االتصــال املؤسســي 
وتنظيم هــذه الفعالية لرواد 

الديوانية.
وبهذه املناسبة، قال مدير 
وحدة االتصال املؤسسي في 
البنك، نواف ناجيا: »إن الدولي 
يعمل دائمــا على تنظيم مثل 
هذه الزيــارات التــي تعكس 
مدى أهمية دوره كمؤسســة 
محلية في دعم مختلف البرامج 
الصحية واألنشطة االجتماعية 
واإلنســانية، وقد جاءت هذه 
الزيارة نظــرا لالهتمام الذي 
نوليــه كبنك منــذ انطالقتنا 
وحتــى اآلن بالقطاع الصحي 
فــي البــالد، وحرصنــا على 
توفير كل سبل الدعم ملختلف 
شرائح املجتمع«. وذكر ناجيا 
أن الدولي يهتم بشكل خاص 
بتســليط الضوء على مرض 
الســكري، وذلك ألن الكويت 
تعــد من أعلى دول العالم من 
حيث معدالت اإلصابة بالسكر 

حســب إحصائيــات منظمــة 
الصحة العاملية، مشــيرا إلى 
أن البنك يؤمــن بأهمية مبدأ 
الوقاية ودائما ما يشجع على 
تعزيز الوعــي الصحي للحد 
مــن عوامــل اخلطــورة التي 
تــؤدي إلى مختلف املشــاكل 
الصحية، وعلى رأسها مرض 
الســكري، علمــا أن مــرض 
الســكري حتديدا يشمل عدة 
عوامل خطورة ميكن جتنبها 

مثل زيــادة الوزن والســمنة 
وقلة احلركة وعدم ممارســة 
الرياضي والتغذية  النشــاط 

غير الصحية والتدخني.
 يذكــر أن بنــك الكويــت 
الدولــي يحــرص دائمــا على 
املشاركة في مختلف الفعاليات 
واألنشطة التي تستقطب جميع 
شرائح املجتمع الكويتي وفئاته 
وذلك من خالل برنامجه الرائد 

للمسؤولية االجتماعية.

هدية تذكارية ألحد الضباط املتقاعدين

صورة جماعية ملمثلي البنك مع احلضور في الديوانية

ناجيا: البنك حريص 
على دعم مختلف 

البرامج الصحية 
واألنشطة االجتماعية 

واإلنسانية

»جلفار« و»كبلر« راعيان ذهبيان للمهرجان من 16 إلى 18 الجاري

»محمد ناصر الهاجري وأوالده« ترعى مهرجان الطفل

أعلنــت شــركة »محمــد 
الهاجــري وأوالده«  ناصــر 
مبنتج نوفاالك ومنتج ليبرو، 
رعايتهما البالتينية ملهرجان 
الطفل الثاني، فيما أعلنت كل 
من شركة اخلليج للصناعات 
الدوائيــة »جلفار«، وشــركة 
»كبلر للمســتلزمات الطبية« 
الذهبية للمهرجان  رعايتهما 
الذي تنظمه شركة »اكسبو- 
تاج« للمعــارض واملؤمترات 
مبجمع األڤنيوز خالل الفترة 
من ١6 الى ١8 نوفمبر اجلاري، 
مبشاركة واسعة من اجلهات 
والشركات ذات االختصاص.

 وقالــت مديــرة العالمــة 
التجارية، في شــركة »محمد 
ناصر الهاجري وأوالده« مرمي 
ابراهيــم، إن الشــركة تتطلع 
من خــالل رعايتها البالتينية 
ومشاركتها في املهرجان، إلى 
التواجد مع اجلمهور وتسويق 
منتجاتها، إضافة إلى التواصل 
املباشــر مــع األمهــات والرد 
على جميع أسئلتهن املتعلقة 
الــى  بأطفالهــن واالســتماع 
آرائهن، وفتح املجال للتعريف 
عن املنتجات بصورة أوضح.

وأضافت إبراهيم، أن الشركة 
ستطرح خالل املهرجان، منتج 
حفاضــات األطفــال »ليبرو« 
وهو منتج أوروبي ســويدي 
املنشأ، يتميز باجلودة العالية 
وبسرعة االمتصاص ليحافظ 
على جلد الطفل ناعم امللمس 

كما أنه ال يسبب التسلخات، إذ 
يتم تطويره بصورة مستمرة 
للحفاظ على جودته، مشيرة 
إلى أن الشــركة ستقوم خالل 
املهرجان بتوزيع عينات مجانية 
من منتج »ليبرو« للجمهور. 
وذكرت أن الســوق الكويتي 
متقــدم وواع جدا وخصوصا 
فيما يتعلق باملنتجات عالية 
اجلــودة اخلاصــة بالطفــل، 
مبينــة أنه يوجد اهتمام زائد 
بنوعية املنتجات وكفاءة أدائها، 
حيــث تهتم الشــركة من هذا 
املنطلق، باســتيراد املنتجات 
عالية اجلودة من أجل توفير 
ما يحتاجه املجتمع الكويتي 

في هذا اخلصوص.
وحــول أهم املشــروعات 
التــي أجنزتها الشــركة فيما 
يتعلــق مبجــال عالــم الطفل 
واألم، أفادت بأن شركة »محمد 
ناصر الهاجري«، تسعى دائما 
للمشــاركة في املعارض التي 
تهتــم بالصحة بصورة عامة 
واالطفال بصفة خاصة، وتوفير 
كل املســتلزمات التــي تخدم 
املجتمع الكويتي السيما األم 
والطفل، مشيرة إلى أن الشركة 
تقوم بتوفير حفاضات االطفال 
»ليبرو« وأيضا مســتلزمات 

أخرى لالطفال.
مــن جانبها، قالت شــركة 
»نوفالك« املتخصصة مبنتجات 
إنها  األطفال ومســتلزماتهم، 
تســعى مــن خــالل رعايتها 

البالتينيـــــة للمهرجــــــان 
ومشــاركتها بــه، إلــى طرح 
منتجاتها وتعريف اجلمهور 
بأهــم مميزاتها، مشــيرة إلى 
أنها ســتطرح حليب األطفال 
)Plus 3 Novalac Genio( وهو 
حليــب لنمو األطفال من عمر 

3 سنوات فما فوق. 
وذكــرت الشــركة أنه من 
املهم أن يبدأ الطفل من عمر 3 
سنوات بتناول األطعمة كسائر 
أفراد األسرة إضافة إلى حاجته 
لبعض العناصر الغذائية مثل 
الدهنية األساسية  األحماض 
»أوميجا 3 & 6« وهي من أهم 
العناصــر لنمو املــخ، فضال 
الڤيتامينــات الضرورية  عن 
خصوصا ڤيتامــني )د( الذي 
تكمن أهميته في بناء العظام 
واملعــادن احليويــة كاحلديد 
وذلك لتعزيز التطور واحلماية 

من االصابة بفقر الدم.
من جهته قال مدير سوق 
الكويــت في شــركة اخلليج 
للصناعات الدوائية »جلفار« 
د. أحمد سليمان، إن الشركة 
تهــدف مــن خــالل رعايتهــا 
فــي  الذهبيــة ومشــاركتها 
املهرجــان، إلى املســاهمة في 
توعية األمهات بخطورة ارتفاع 
احلرارة عند األطفال وكيفية 
التعامــل معهــا حتــى عرض 
الطفل علــى الطبيب، إضافة 
إلى شــرح كيفية االستخدام 
األمثل وطريقة عمل مخفضات 

د. أشرف فضة د. أحمد سليمان إسالم مشالي مرمي إبراهيم 

الورع: نصائح مهمة 
وفحوصات أولية 

للموظفني للمحافظة 
على صحة الفم 

واألسنان

العنايــة  احلــرارة وكيفيــة 
بالصحــة العامة لألطفال من 
خالل استخدام أفضل املكمالت 
املتوازنــة وأهمية  الغذائيــة 

استخدام فاحت الشهية.
وأوضح سليمان، أن الشركة 
ستقوم خالل املهرجان، بعرض 
العديد من املنتجات اخلاصة 
أبرزهــا خافــض  باألطفــال 
 ADOL احلرارة األشهر بالكويت
بكل صوره الصيدالنية ومسكن 
اآلالم PROFINAL وشراب وفاحت 
الشــهية وڤيتامــني األطفــال 
.CALVITALIS املتوازن املكونات
بدوره، قــال مدير تطوير 
األعمــال، فــي شــركة »كبلر 
الطبيــــــة«  للمستلزمـــــات 
د.أشــرف فضة، إن الشــركة 
تتطلع مـــــن خــالل رعايتها 
فــي  الذهبيــة ومشــاركتها 
املهرجان، إلى نشــر التوعية 
حول الغــذاء الصحي للطفل 
وجتنب ســمنة األطفــال في 
هذه املرحلة العمرية، إضافة 
إلى تقدمي حلول آمنة للعناية 
ببشرة الطفل ومساعدة األمهات 
في طريقة اختيارهن للمنتج 

املناسب ألطفالهن.
 وأضاف فضة، أن الشركة 
ستسلط الضوء خالل املهرجان 
على منتجات العناية بالطفل 
التي تختص بها الشركة مثل 
املكمــالت الغذائية ومنتجات 
العنايــة ببشــرة الطفل ذات 

اجلودة العالية.

تتميز ساعات كالفني كالين ويرل الرقيقة، بتصميمها 
اجلذاب، وتبرز خطوطها العضوية وأشكالها الهندسية، 

هويتها احلساسة. 
يأتــي قرص الســاعة باللون األســود أو الفضي، 
ليتكامل مع التصميم املتموج للســوار، وكل ســاعة 
توفر بنفسها الراحة القصوى، وتضفي ظالال سلسة 

على من يرتديها.

ساعات »كالفني كالين ويرل« 
متناغمة وأنيقة


