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تشكيلة مميزة من ساعات 
»Classic too كالفني كالين«

 Classic تعد ساعات كالفني كالين
too عابرة للزمن، كما تتميز بتصاميم 
ومواد واضحة، مهداة الى األناقة الفعالة، 
املريحة، وصممت مبهارة  والبساطة 
إلبراز األسلوب املعاصر، وتعكس تلك 
الساعة كل املميزات التي بنت عليها 

Calvin Klein Classic سمعتها.
والســاعة متوافرة بثالثة أحجام، 
نسائي، متوســط، ورجالي، وعلبة 
الساعة دائرية ومصنوعة من الستانلس 

ستيل املصقول، متوازنة بشكل جميل، 
والسوار األنيق مصنوع من الستانلس 
ستيل أيضا ويتخذ شكل املعصم، كما 
انه قابل للتعديل للحصول على أعلى 
مستوى من الراحة، والسحر األخاذ 
لقرص الساعة األسود او الفضي، يتعزز 
بشــعار كالفني كالين عند الساعة 12 
ألسلوب واضح وعصري في الوقت 
نفسه، والســاعة مقاومة للماء لعمق 

3 بار.

بالتعاون مع بنك الدم

أنشطة وبرامج متنوعة للطلبة على مدار السنة

»أعيان لالستثمار« تنظم حملة للتبرع بالدم

بدء العام الدراسي في مركز الكويت للتوحد

نظمــت شــركة أعيــان 
لإلجـــــارة واالستـثـمـــــار 
وشركاتها التابعة بالتعاون 
مــع بنك الدم املركزي حملة 
التبرع بالدم في مقر الشركة 
إميانا بأهمية تعزيز الشعور 
باملسؤولية االجتماعية لدى 
العاملني في الشركة مبختلف 

مستوياتهم.
وقــد جــاء تنظيــم هذه 
احلملة اتســاقا مع سياسة 
الشركة في مجال املسؤولية 
االجتماعية، وسعيها الدائم 
إلــى املشــاركة املجتمعيــة 
فــي مختلف املجاالت، حيث 
خــال  الشــركة  اعتــادت 
السنوات املاضية على تنظيم 
العديد من الفعاليات املماثلة 
إلــى دعم مخزون  والهادفة 
بنك الــدم الكويتي بكميات 
إضافية من الدم، إلى جانب 
مشــاركتها الفاعلة في دعم 

املجتمع ومساندة املؤسسات 
والهيئــات احملليــة املعنية 
باملساعدات اإلنسانية ومد يد 
العون للمرضى واحملتاجني.
وشهدت احلملة حضورا 
الفتا من مســؤولي الشركة 

عملت إدارة مركز الكويت 
للتوحد طوال عطلة الصيف 
بهمة وعزمية لعــودة األبناء 
الى الدراسة والتدريب، حيث 
بدأ العام الدراســي في املركز 
بــدورة تدريبيــة تنشــيطية 
للمعلمــني اجلــدد للتأكد من 
تطبيق البرامج بصورة سليمة، 
خاصة أن منهج التعليم اخلاص 
»R.E.A.C.H« الذي يطبقه املركز 
منذ سنوات سيتم إطاقه عامليا 
باسم الكويت، ويساعد الطالب 
في الوصول إلى أقصى طاقاته 
وإمكاناته عند التطبيق األمثل 
له والذي يهتم بنواحي احلياه 
األساسية للتدريب من تواصل 
وأنشطة وصحة وبيئة يحتاج 
إليها املصاب بالتوحد ليتمكن 
من التعليم والتدريب وإطاق 
مهاراته وإبداعه ولضمان هذا 
التدريــب يتم إجــراء امتحان 

عملي ونظري جلميع املعلمني 
حرصا على مستواهم العلمي.
وحــال بــدء دوام الطلبة، 
فقد بدأ رسم خططهم الفردية 
الســنوية ملــدة شــهر لتتــم 
مناقشتها وعرضها على ولي 
األمر للموافقة عليها وإضافة 
ما يراه مهمًا للتدريب، كما مت 

أبــدوا  الذيــن  واملوظفــني، 
جتاوبا ووعيا كبيرا بأهمية 
بالــدم والنتائــج  التبــرع 
اإليجابيــة املتعلقة به، إلى 
جانب عدد من العماء الذين 
تواجدوا في مقر الشركة أثناء 
احلملة وبادروا للتبرع بالدم، 
مساهمة منهم في هذا العمل 
اإلنســاني، ودعما للمرضى 
الســائل  احملتاجــني لهــذا 
احليــوي. وأكدت الشــركة 
حرصها على دعم مثل هذه 
األنشطة اإلنســانية بشكل 
دائم إميانا منها مبسؤوليتها 
االجتماعية، السيما قضية 
التبرع بالدم التي لها أهمية 
كبرى في مســاعدة املرضى 
احملتاجني للدم وإنقاذ حياة 

االنتهــاء من مناقشــة اخلطة 
الفرديــة التعليمية مع جميع 
أولياء األمــور الذين حضروا 
في أوقات املناقشة املخصصة 
ألبنائهــم، حيث يضــم املركز 
١5٠ طالبا وطالبــة من أعمار 
متفاوتــة وهــم موزعون في 
الفصــول والــورش حســب 

الكثير من الناس، مضيفة أن 
حملة التبرع بالدم تأتي في 
إطار استشعار مسؤوليتنا 
االجتماعية جتــاه املجتمع 
وتعزيزهــا ومتاشــيا مــع 
دور الشــركة اإلنساني في 
مــد يــد العــون ومســاعدة 
املرضى واملستشــفيات عن 
طريق هذه احلملة. وقدمت 
الشركة شــكرها لبنك الدم 
املتبرعني  املركزي وجلميع 
علــى تفاعلهم مــع احلملة، 
مؤكدة أن ما شهدته احلملة 
من كثافة في املشاركة يظهر 
بوضوح ما يتمتع به املجتمع 
الكويتي من حس إنســاني 
راق، وروح تطوعية عالية 

تصب في خدمة وطننا.

األعمار واملهارات مبجموعات 
قليلة ال جتاوز 4 الى 5 طاب 
مع معلمني، وعمل منظم طوال 
اليــوم الدراســي مثل الورش 
والسباحة والرياضة وغيرها.
ويســتعد املركــز إلقامــة 
الديوانية األسرية األولى لهذا 
العــام، حيث مت عــرض عدة 
مواعيد وموضوعات على األسر 
أثناء حضورها مناقشة اخلطة 
الفردية ومت اختيار موضوع 
»كيفيــة التعامــل مــع عنف 
الطفل بعد البلوغ«. وللفائدة 
العامة، فإن املركز عادة يعلن 
عن هذه احملاضرات واللقاءات 
عبر »انستغرام« حتى تصل 
الرســالة للجميــع، كما حدث 
مــع دورة تدريب الطفل على 
اســتعمال احلمــام، حيث مت 
توجيه الدعوة جلميع أولياء 

األمور.

فريق عمل الشركة خالل حملة التبرع بالدم 

تعليم الطالب املهارات احلياتية 

التبرع بالدم ينقذ حياة اآلخرين 

أنشطة تعليمية وثقافية متنوعة للطلبة

المسابقة تدور حول ترشيد استهالك موارد الطاقة لمستقبل أفضل

الدورة تضمنت مبادئ اإلسعافات والتعامل مع الحاالت الطارئة

»املال للصيرفة« تطلق »لوِّن تقومينا لعام 2019«

»اإلمناء العقارية« نظمت دورة إسعافات أولية ملوظفيها

أطلقــت شــركة املــا للصيرفــة ـ 
الشركة الرائدة مبجال حتويل األموال 
في الكويتـ  ثاني أكبر مسابقة لها من 
أجل تشجيع النشء الصغار وتعزيز 
 اإلبداع عبر مسابقة »لون تقومينا لعام 
 »Paint Our ٢٠١9 Calendar« ٢٠١9« أو
والتي تتمحور حول »ترشيد استهاك 
موارد الطاقة من أجل مستقبل أفضل«.
ويأتي إطاق هذه املســابقة ضمن 
جهود شــركة املــا للصيرفة من أجل 
رعايــة مواهــب الطاب ومســاعدتهم 
على إظهار إبداعهم الفني، الســيما أن 
التقومي يحظى بتوزيع واسع االنتشار 

في الكويت.
وفــي معــرض حديثه عــن إطاق 
املسابقة، قال مدير قطاع املا للصيرفة 
برافني سينج: بعد التفاعل الواسع في 
العام املاضي، أطلقنا مســابقة الرســم 
لألطفال هذا العام مرة أخرى ولم نكتف 
بإيجاد طريقة رائعة للتفاعل مع عمائنا 
فحسب، بل أيضا تركنا تأثيرا إيجابيا 
وعميق علــى املواهب الفنية ألطفالنا، 
ويحث املوضوع الذي اخترناه هذا العام 
على أهمية ترشيد استهاك موارد الطاقة 
من أجل احلفاظ على الطبيعة واستخدام 
السيارات الكهربائية للحد من التلوث، 
كما اننا نؤمن بأن املستقبل يعتمد على 
أطفال اليوم ألنهم هم الذين سيقودون 
كوكب األرض خال الســنوات املقبلة، 
ونتمنى لألطفال كل التوفيق في املسابقة.

وأضاف سينج: اجلوائز هذه السنة 
مثيرة أيضا للفائزين، حيث سيحصلون 
على جائزة نقديــة قيمتها ١٠٠ دينار، 
باإلضافة إلى 3 فائزين محظوظني من 
الفائزين النهائيني ســيحصلون على 
فرصــة للفوز برحلة مع عائاتهم إلى 

١3 إلى ١6 ســنة، وجترى املسابقة ملدة 
شــهر من ٢٨ أكتوبــر املاضي حتى ٢٨ 

اجلاري وتنقسم إلى جولتني.
وميكن االطاع على شروط املسابقة 
وبرنامجهــا بالتفصيل عبر موقع املا 
.www.almullaexchange.com للصيرفة

عالم فيراري ووارنر براذارز في أبوظبي.
وتابع: من شروط املسابقة أال يتجاوز 
عمر املتسابق ١6 عاما وسيتم تقسيمهم 
إلى 3 مجموعات: املجموعة »أ« من عمر 
5 إلى ٨ سنوات، املجموعة »ب« من عمر 
9 إلى ١٢ سنة، واملجموعة »ج« من عمر 

نظمــت شــركة اإلنماء 
بالتعــاون مــع  العقاريــة 
الهــال األحمــر  جمعيــة 
الكويتيــة دورة تدريبيــة 
في مجال اإلسعافات األولية 
لعــدد مــن الموظفيــن من 
الشــركة  إدارات  مختلــف 
الرئيســي للشركة  بالمقر 
ببــرج اإلنمــاء وحصــل 
المتدربــون بعــد اجتيــاز 
الدورة على إجازة إسعاف 
أولي وشهادة باجتياز دورة 
اإلسعافات األولية معتمدة 
من جمعية الهال األحمر.

وقــام المــدرب بشــرح 
موجز لتاريخ االســعافات 
االولية ومبادئها، وتحدث 
المســعف  صفــات  عــن 
وكيفية تعامله مع مختلف 
الحاالت الطارئة وتم تدريب 
الموظفين على كيفية قياس 
العامات الحيوية والتعامل 
مع حاالت حوادث الســير 
والحرائق وكيفية االخاء 
والنقل للمصابين، والتعامل 
مع حاالت الحروق والجروح 
والصدمات والتدريب على 

اإلنعاش القلبي الرئوي.
ان  بالذكــر  والجديــر 
جمعية الهال األحمر تعمل 

وتأتي الدورة التدريبية 
فعاليــات  ضمــن  مــن 
المســؤولية االجتماعيــة 
التــي تقــوم بهــا شــركة 
اإلنمــاء العقاريــة، حيــث 
اعتادت على إقامة مثل هذه 
الــدورات ســنويا إليمانها 
الراســخ بأهميــة مجــال 
اإلسعافات األولية في انقاذ 
األرواح وتقليــل المخاطر 

على نشر الوعى والتثقيف 
الصحي لمختلف شــرائح 
المجتمع الكويتي من خال 
طواقمها المدربة على تنفيذ 
دورات االسعافات األولية، 
الجمعيــة  تتميــز  كمــا 
بخدماتها المميزة والفريدة 
مــن نوعهــا فــي مختلــف 
المجاالت الصحية والثقافية 

واالجتماعية.

واإلصابــات  والحــوادث 
بمواقع العمل بقدر اإلمكان 
وبمدى تأثير تعلم مبادئ 
وأســــاليب اإلسعـــــافات 
األوليــة الصحيحــة على 
الصحة والسامة المهنية، 
وقد شــكرت شركة اإلنماء 
الهال  العقاريــة جمعيــة 
األحمــر تقديــرا لجهودها 
وعطائها الدائم والمستمر.

ملصق املسابقة 

تنظمه »إكسبو - تاج« من 8 إلى 10 نوفمبر بمجمع »البوليڤارد«جانب من دورة اإلسعافات األولية في شركة »اإلمناء العقارية«
»نستله« و»الصناعية للمنتجات الطبية« و»احلميضي للصناعات 

الغذائية« و»جلفار« رعاة ذهبيون ملهرجان الطفل الثالث
أعلنت كل من شركة نستله 
الكويت، والشركة الصناعية 
للمنتجــات الطبية، وشــركة 
احلميضي للصناعات الغذائية، 
وجلفــار رعايتهــم الذهبيــة 
ملهرجان الطفــل الثالث الذي 
تنظمه شركة »اكسبو- تاج« 
للمعارض واملؤمترات من ٨ - 
١٠ نوفمبر في مجمع البوليڤارد 
مبشاركة واســعة من العديد 
من اجلهــات ذات العاقة من 

القطاعني العام واخلاص.
وفي هذا السياق، قال مدير 
تســويق في شــركة »نستله 
الكويت للتجارة العامة« الراعي 
الذهبي للمهرجان زياد الغفير، 
إن الشــركة تتطلع من خال 
هــذه الرعاية واملشــاركة إلى 
توعية املســتهلك وخصوصا 
األم بأهميــة إعطــاء األطفال 
حليبا مخصصا لتغذيتهم لعمر 
فوق السنة، حيث يحتوي على 
املكونات الغذائية لنمو صحي 
أفضل، وما يناســب توصية 

أطباء األطفال. 
 وأضاف الغفير أن الشركة 
ستقدم عدة خدمات جلمهور 
املهرجان هي توزيع نشــرات 
توعوية لعمر ما فوق السنة، 
وتواجــد اخصائيــة تغذيــة 
لتقدمي النصائــح والرد على 
استفســارات األمهــات حول 
التغذيــة الصحيــة لألطفــال 
مــا فــوق الســنة، وتوزيــع 
هدايا عينية »كتيبات تلوين 
لألطفال« للمشاركني، إضافة 
إلى عينات مجانية من حليب 
األطفال »نــان أوبتي برو 3« 
الذي ســتقدمه الشركة خال 
املهرجان، مشــيرا إلى أهمية 
زيــادة الثقافــة الصحية في 
املجتمــع الكويتــي من خال 
االطــاع والبحــث املســتمر 
عــن طريق مواقــع التواصل 
االجتماعــي ملــا هــو جديــد 
وصحي لألطفــال والعائات، 
مقترحــا ضــرورة تأكــد األم 
مــن أي معلومات صحية من 
مصــدر موثوق به، فضا عن 
أهمية حرص األم على التواجد 

تتميز بها عن باقي منافسيها.
وأوضحــت بعدرانــي أن 
الشــركة أعدت ملشاركتها في 
املهرجان العديد من املفاجآت 
والهدايــا لألم والطفــل، مثل 
توزيــع هدايــا قيمــة خاصة 
بعــض  وتوفيــر  بالطفــل، 
األلعاب املســلية للطفل، إلى 
جانب عينات جتريبية وكتيب 
وصفات سهلة، ممتعة ومفيدة 
لــكل أم حتى تكتشــف راحة 
طفلهــا، باإلضافة إلى توزيع 
عينــات مجانية علــى جميع 
األعمــار مــن األطفــال الذين 
املهرجان،  أثناء  سيتواجدون 
كما ستعرض خال املهرجان 
عددا من املنتجات املقدمة للطفل 
مثل حفاضات أطفال »فلفت« 
جلميع األحجام والتي تناسب 
جميع األعمار من عمر يوم إلى 
6 سنوات، إضافة إلى املناديل 
املبللة لنظافة وحماية الطفل. 
وذكرت بعدراني، أن الشركة 
قامــت بالعديد من االجنازات 
واملســاهمات اخلاصة بخدمة 
عالم الطفل ومنها أنها رائدة في 
صناعة حفاضات األطفال منذ 
عام ١9٧٢، حيث كانت وال تزال 

املصنع الوحيد في الكويت.
بدوره قال مدير التجزئة في 
شركة »احلميضي للصناعات 
الغذائية«، جيمي باجديواال، 
إن الشــركة تتطلع من خال 
فــي  رعايتهــا ومشــاركتها 
املهرجــان من خــال عامتها 
التجارية »محمصة الرفاعي« 
إلى تعريف اجلمهور مبا لديها 

واالهتمام الدائم بصحة أطفالها 
والتفاعل املباشر بكل مراحل 
منوهم. وعن أهم املشروعات 
التي أجنزتها أو ساهمت فيها 
الشركة خال السنوات األخيرة 
خلدمة عالم الطفل واألم، أفاد 
الغفير، بأنهــا قامت بتطوير 
منتجــات األطفال مبا يتوافق 
مع التوصيات الطبية العاملية، 
ودعم قسم التطوير واألبحاث 
لتزويد املجتمع مبا هو صحي 
ومناسب، واألخذ بعني االعتبار 
املستجدات الطبية والصحية 
لتأمني املنتجات املناسبة غذائيا 
وصحيــا لكل مراحــل النمو، 
والتأكيد على أهمية الرضاعة 
الطبيعية والتشجيع عليها من 
خال جميع برامج الشــركة، 
وااللتــزام بالقوانــني احمللية 
والعامليــة، وإحداث ثورة في 
مجال التغذية، وتقليل كمية 
البروتــني من خــال تطوير 
نوعيــة البروتني املســتخدم 
فــي منتجات حليــب األطفال 
فوق السنة، عاوة على فوزها 
بجائــزة أفضل منتج لتغذية 
األطفال. من جهتها، قالت مدير 
التسويق التنفيذي في الشركة 
الصناعية للمنتجات الطبية، 
عا بعدراني، إن الشركة تتطلع 
من خال رعايتها ومشاركتها 
في املهرجــان إلى لفت انتباه 
عمائها إلى مدى كفاءة املنتج 
الكويتي وليتعرفوا عن قرب 
على جميع خصائص ومميزات 
حفاضــات »فلفــت« ونعومة 
وترطيب املناديل املبللة التي 

من منتجات خاصة بصحة األم 
والطفل، مشيرا إلى أن الشركة 
أعدت جلمهور املهرجان العديد 
املنتجــات والتشــكيات  من 

اخلاصة للطفل واألم.
وأضــاف باجديــواال، أن 
الشركة املتخصصة في مجال 
املكسرات بكافة أنواعها والقهوة 
واحللويــات، ســتقدم خــال 
املهرجان عدة منتجات خاصة 
للعناية بالصحــة مع خصم 
بنســبة ١5% لزوار املهرجان، 
الفتا إلى أن السوق الكويتي في 
مجال منتجات الطفل واألم يعد 
من األسواق املميزة من حيث 
تطورها، مؤكدا أن »محمصة 
الرفاعي« سباقة دائما في هذا 
املجال حيث أقامت العديد من 
احلمات اإلعانية في الكويت 
وخارجها للتحفيز على األكل 
الصحي. وذكر أن املكســرات 
بأنواعهــا والفواكــه املجففة 
تعــد البديل األمثــل للوجبة 
اخلفيفة لألطفــال ألنها توفر 
لهم العناصر األساســية مثل 
الڤيتامينات واأللياف واملعادن 
وغيرهــا الكثير، التي يحتاج 
لها اجلســم الصغيــر للنمو 
بشكل صحي وتقوية العظام 
اجلســم  أعضــاء  وتغذيــة 
الفوائد األخرى.  والعديد من 
وقال مدير سوق الكويت في 
شــركة اخلليــج للصناعــات 
الدوائيــة »جلفــار« د.أحمــد 
سليمان، إن الشركة تهدف من 
خال رعايتها ومشاركتها في 
الــدورة الثالثة من املهرجان، 
إلى توعية األمهات باألسلوب 
األمثــل للتعامــل مــع ارتفاع 
درجات احلرارة عند االطفال، 
حلني إطاع الطبيب املختص 
وكيفية تأمني التغذية املتوازنة 
مــن الفيتامينــات. وأضــاف 
ســليمان، أن الشركة ستقوم 
خال املهرجان بعرض العديد 
من املنتجات اخلاصة باألطفال 
مثل خافض احلرارة األشــهر 
»Adol وProfinal« وفاحت الشهية 
املتــوازن »Calvitalis« ودهان 
 .»Dexipan« خافض احلرارة

عال بعدراني د.أحمد سليمان 


