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»برقان« يواصل رعاية فرقة األحمدي املوسيقية

ضمن إطار التزامه باحتضان اإلبداع 
وإثراء احليــاة الثقافية فــي الكويت 
وللعام السادس على التوالي، كشف 
بنك برقان، أحد أبرز املساهمني في دعم 
الفنون والتبادل الثقافي في الكويت، 
عن دعمــه ورعايته لفرقــة األحمدي 
املوسيقية ملوسم ٢٠١٩ - ٢٠٢٠، حيث 
ســيواصلون عملهم املشترك في رفع 

املعايير الفنية.
وتعــد فرقة األحمدي املوســيقية 
واحدة من من أعرق الفرق املوسيقية 
الفنية احمللية ويشكل احلفل السنوي 
للفرقــة مزيجــا من موســيقى اجلاز 
الكالســيكية واألوبــرا  واملوســيقى 
واملوسيقى املعاصرة ويضم قرابة ١٠٠ 
فنانا مــن العازفني احملترفني في أداء 
عروضها على املسرح. وتواصل أيضا 

الفرقة املوسيقية العريقة تعزيز مواهب 
الشــباب الكويتي الفنية للمحترفني 
وتنمية قدراتهم على عزف املوسيقى 

الكالسيكية.
ويتيــح الدعــم الســنوي من بنك 
برقان لفرقة األحمدي املوسيقية تقدمي 
موسيقى كالســيكية واسعة النطاق 
وذات مفاهيم ومعايير عاملية للجماهير 
الكويتية. كما يهدف البنك إلى تعزيز 
املشــهد الثقافي، واالرتقــاء باملواهب 
الفنية احمللية لتعزيز قدراتهم واكتساب 
مهارات جديدة توفر لهم فرصا أوسع 

في جميع أنحاء العالم.
وفي العام املاضي، وحتت رعاية بنك 
برقان، أحيت فرقة األحمدي املوسيقية 
التــي تأسســت قبــل 6٥ عامــا، أكبر 
حفل موســيقي كالسيكي في الكويت 

قدمته أوركسترا تتألف من ١3٠ فنانا 
من جميــع أنحاء العالــم، واحدة من 
أشهر سيمفونيات موزارت مبشاركة 
موسيقيني عامليني من اململكة املتحدة 

وروسيا وبلغاريا.
وينــدرج دعم بنك برقان ملثل هذه 
املبــادرات ضمن برنامج بنــك برقان 
االجتماعي حتت عنوان»ENGAGE« »معا 
لنكون التغيير«، الذي يهدف إلى تسليط 
الضوء على اجلوانب املهمة واملؤثرة في 
املجتمع عبر تعزيز الرفاه االجتماعي من 
خالل املبادرات االجتماعية والتعليمية 
والثقافية والصحية. ويأتي نهج حملة 
»ENGAGE« متاشيا مع مبادئ البنك، 
كمؤسســة مالية كويتية رائدة، حيث 
ينسجم أسلوب سياساته مع احتياجات 

ومصالح املجتمع.

ألنشطة موسم 2019 و2020 من املوسيقى الكالسيكية العاملية

فرقة األحمدي املوسيقية في أحد عروضها

»التقدم التكنولوجي« وعيادة »د.أحمد يوسف عبدالعال« و»دنتل زون« رعاة ذهبيون

السماعيل: نحرص على مواكبة التطور بتوفير أحدث التقنيات خلدمة العمالء وتسهيل املعامالت

 »كواليتي نت« ُتطلق خدمة التواصل 
WhatsApp Business عبر تطبيق

مجموعة فوزية السلطان الصحية تعلن عن انطالق 
السباق اخليري RunKuwait للسنة التاسعة

مرحــا يدعــو جميــع أفــراد 
العائلة للمشاركة في مسافتي 
السباق: ٥ كم و١٠ كم. وفي هذا 
السياق تشكر إدارة املجموعة 
كل من ساند ودعم وآمن بهذا 
الســباق اخليري من الرعاة 
انطالقا من الشريك املؤسس 
شركة أجيليتي، الراعي الذهبي 
 ASAR إنترســبورت ومكتب
الرويــح وشــركاه، والراعي 
الفضي شركة إيكويت، وصوال 
إلى اجلهات اإلعالمية الراعية 
للسباق ومنها جريدة »األنباء« 
وجريــدة »الــراي« وجريدة 
»السياسة« و»كويت تاميز« 
وأراب تاميــز ومجالت بازار 
وذا توك والهدف، إلى جانب 
 ٢48am تلفزيون الراي ومدونة

.M٢R وشركة

يســر مجموعــة فوزيــة 
السلطان الصحية، املنظمة غير 
ربحية متعددة التخصصات، 
اإلعالن عــن انطالق ســباق 
RunKuwait اخليري للســنة 
التاســعة لهذا العام. ويقوم 
RunKuwait بدعــوة جميــع 
السباق واملتسابقني  أصدقاء 
فــي  باملشــاركة  املهتمــني 
التسجيل بالسباق للمساهمة 
واملساعدة في تقدمي الرعاية 
الصحية الالزمة لألطفال ذوي 
االحتياجات اخلاصة. وسيقام 
السباق يوم ٢3 نوفمبر. ويعد 
RunKuwait مبــادرة  ســباق 
خيرية تسعى لتعزيز الوعي 
وحشد الدعم املادي للمساهمة 
في تقدمي سبل الرعاية لألطفال 
ذوي االحتياجــات اخلاصة. 

فوزيــة الســلطان الصحية. 
وســاهمت بنجاح املشاركات 
التي وصلــت إلى أكثر ٢٩٠٠ 
مشارك في سباق العام املاضي 
بتقدمي أكثر من ١٠٠٠ جلســة 
عالج لألطفال. ويعد ســباق 
RunKuwait حدثــا رياضيــا 

ومنذ عام ٢٠١3 عمل السباق 
على تســخير جميع رســوم 
التســجيل لدعم عالج أطفال 
ذوي االحتياجــات اخلاصــة 
فــي مركــز تقييــم وتأهيــل 
الطفــل التخصصــي وغيــر 
التابــع ملجموعــة  الربحــي 

أعلنت شركة كواليتي نت 
عن إطالق خدمة التواصل عبر 
 WhatsApp Business تطبيق
. وتهــدف اخلدمة الى توفير 
خيــارات مبتكــرة ومتعددة 
تسهل على العميل التواصل 
مــع إدارة مبيعــات اخلدمات 
املنزليــة، وميكــن للعمــالء 
االستفسار عن جميع خدمات 
ومنتجات وعروض الشركة، 
واالجابة عن تساؤالتهم حول 
االشتراكات وجتديدها وخدمة 
الفايبر ســواء في الكويت أو 
إلــى اخلارج  خالل ســفرهم 
والدفع بشــكل مباشــر وآمن 
عن طريق خدمة »الواتس آب«، 
وهي خطوة غير مسبوقة على 
صعيد قطاع خدمات اإلنترنت.

التطور من خالل توفير أحدث 
التقنيات فــي خدمة العمالء 
وتســهيل إجــراء املعامــالت 
وتقــدمي اخلدمــات لعمالئنا. 
وأضاف الســماعيل: ان هذه 
اخلدمــة اجلديدة تضاف الى 
جانــب منصــات اخلدمــات 
االلكترونية من كواليتي نت 
)املوقع االلكتروني وتطبيق 
النقــال(، وتتوفــر  الهاتــف 
للعمالء خالل أيام االسبوع من 
األحد الى اخلميس من الساعة 
8 صباحــا ولغاية 8 مســاء، 
وخالل عطلة نهاية األسبوع 
يوم السبت فقط من الساعة ١٠ 
صباحا حتى 8 مساء. وأوضح 
السماعيل ان تطبيق »واتس 
آب« يعتبر من اكثر التطبيقات 

شيوعا واستخداما بالهواتف 
الذكية في الوقت احلالي كونه 
األفضل من حيــث التواصل 
واالكثــر أمانــا وحفاظا على 
خصوصية العمالء.  وذكر أن 
خدمة كواليتي نت لـ»الواتس 
آب« تتوافــر على رقم خدمة 
األفــراد ١8٢78٢7،  مبيعــات 
وميكن للعميل احلصول على 
كل املعلومات حول الشــركة 
بشــكل مباشــر عــن طريــق 
»البروفايل« الذي يحتوي على 
عنوان الشــركة عبر تطبيق 
»جوجل ماب« وساعات العمل 
الرسمية وأرقام الهواتف املهمة 
البريــد االلكتروني  وعنوان 
وقنوات التواصل االجتماعي 

وغيرها.

علي السماعيل

وفــي معرض تعليقه قال 
رئيس قطاع خدمــة العمالء 
واخلدمــات املعلوماتية علي 
السماعيل: نحرص دائما في 
كواليتــي نــت علــى مواكبة 

»ميزون ـ تابي« راعٍ ذهبي ملعرض اخلريف للعطور
أعلنــت »مجموعة تابي 
للتجارة العامــة« ـ ميزون 
عن رعايتها ملعرض اخلريف 
تقيمــه  والــذي  للعطــور 
وتنظمــه شــركة معــرض 
الدولــي في جميع  الكويت 
صاالتها على ارض املعارض 
الدوليــة مبشــرف، من ٢4 
أكتوبــر اجلاري ويســتمر 
القــادم،  حتــى 6 نوفمبــر 
وسط مشاركة نخبة مميزة 
من شركات العطور والطيب 
والبخور وأدوات التجميل.

التنفيذي  املديــر  وأكــد 
للشــركة مــروان رحال عن 
حرصه الكبير على املشاركة 
مبعارض العطور، الفتا إلى 
أن مجموعتــه وهي حتتفل 
مبرور أكثر من ١٠ ســنوات 
علــى تأسيســها تفخر مبا 
تتمتــع به من خبرة عريقة 

جانب العطورات التي متثل 
مزيجا بني الشرقي والغربي 
ومتيزهــا عــن غيرهــا من 
الشركات بدقة اختياراتها من 
منتجات وكرميات وعطورات 
وخلطات من أفضل عطوراتها 
لـ ٢٠١٩، منوها الى ان شركته 
تفخر بانها الوكيل احلصري 
لها فــي الكويــت واملنطقة 
ومنها على ســبيل املثال ال 
احلصر مجموعة عطور منها 
هارودز، وشوتودوفرساي، 

وكريستينا اربيل.
وعن جديدها بهذا املعرض، 
 Woman قال رحال: نطرح عطر
Secret، عطور مرسيدس بنز، 
كما نطرح ماركة من العطور 
الشــرقية والبخــور ماركــة 
سيمفوني، ومجموعة هاردز 
vip مــن عطــر عــود، وعطر 
ورد وعطر مسك، إضافة الى 

عطــر »الفندر«، و»بــاودر«، 
كما تعرض املجموعة عطرها 
اخلاص واملميز جدا والفريد 
»Signature«، إضافــة الــى 3 
مــاركات عاملية من الكرميات 
منها اللوشــن وبادي لوشن 
فهناك جورمو، وناتشيورال 
كيــر ولوســيل، وميزون دو 
ســنتور، كما توفــر »تابي« 
اكثر من ١٠ ماركات عطورات 

خاصة باألطفال.
ودعــا رحــال اجلمهــور 
الشــركة  جنــاح  لزيــارة 
بــأرض املعــارض واغتنام 
الفرصة لالطالع على أحدث 
منتجات العطور والكرميات 
التجميــل  ومســتحضرات 
والبخور بأسعار تنافسية 
مع هدايا للجمهور بانتظاركم 
لدى زيارة جناحنا في صالة 

رقم 6 و8«.

رحال: لدينا 17 فرعاً بالكويت وفريق تسويق محترف بخبرة عالية

مروان رحال

وبفريق تسويق محترف مما 
أهلها لالنتشار في أكثر من 
١7 فرعا في مختلف مناطق 

ومجمعات الكويت.
وأضاف رحال ان الشركة 
تســتعرض منتجاتهــا من 
العطورات الشرقية والغربية 
ذات الــروح الفرنســية إلى 

»مارينا الكويت« يعيد إطالق أمسيات الباربكيو املميزة
يعيــد فنــدق مارينــا 
الكويــت إطــالق موســم 
الباربكيــو مجددا، ويدعو 
يكونــوا  ألن  ضيوفــه 
مســتعدين لقضــاء أجمل 
العائلــة  مــع  األوقــات 
واألصدقاء كل يوم أربعاء 

ابتداء من ١6 أكتوبر.
باملوســم  واحتفــاال 
اجلديد، سيكون باستطاعة 
ضيــوف فنــدق مارينــا 
االستمتاع مع من يحبون 
بجانــب املســبح وتذوق 
أشــهى أطباق املشــويات 
الطازجة مع أنغام املوسيقى 
الناعمة وجلسة  الشرقية 
ذات إطاللة خالبة على مياه 

اخلليج العربي. 
وستـضـــــم أمسـيــات 
الباربكيــو مختــارات مــن 
أطبــاق مشــوية طازجــة 

للغايــة بإطالق أمســيات 
الباربيكيــو لهذا املوســم، 
ومتحمســون الســتقبال 
ضيوفنا ليحظوا بتجربة 
عشاء رائعة تشمل أفضل 
األطباق التي سيقدمها لنا 
طهــاة الفنــدق. ونتطلــع 

للترحيب بكم وبضيوفكم 
املكان  جميعا«.  ويتســع 
بجانب املسبح لـ ١٥٠ ضيفا، 
مع مساحات مت تخصيصها 
للمجموعات ليســتمتعوا 
بقضاء أمســية جميلة في 

أجواء خاصة.

نبيل حمود متوسطا عددا من طهاة فندق مارينا الكويت

الدجــاج، واملأكــوالت  مــن 
البحرية وتشــكيلة واسعة 
من املقبــالت، باإلضافة إلى 
أطباق مميزة من احللويات 
الفاخرة. وبهذه املناســبة، 
قال مدير عام فندق مارينا 
نبيل حمود: »نحن سعداء 

»يونيليفر« راٍع بالتيني 
ملعرض »الصحة والرشاقة واجلمال اخلامس« 

أعلنت شــركة »محمــد عبدالرحمن 
البحــر« ـ قســم »يونيليفــر« رعايتها 
البالتينية لمعرض »الصحة والرشاقة 
والجمال الخامس«، فيما أعلنت كل من 
شركة التقدم التكنولوجي )ATC( وعيادة 
د.أحمد يوسف عبدالعال، و»دنتل زون« 
لطب األسنان رعايتها الذهبية للمعرض 
الذي تنظمه شــركة »اكســبو - تاج« 
للمعارض والمؤتمــرات، وذلك برعاية 
ومشاركة من وزارة الصحة، خالل الفترة 

من ١7 إلى ١٩ الجاري باألڤنيوز.

 شركة »محمد عبدالرحمن البحر« 
- قسم )يونيليفر(

وقالــت مســؤولة العارضــات فــي 
شــركة »محمــد عبدالرحمــن البحر« ـ 
قســم »يونيليفر« ســارة أبوالعينين: 
ان الشــركة تتطلع من خــالل رعايتها 
البالتينية ومشــاركتها فــي المعرض، 
إلى تقديم منتجاتها الجديدة من الشاي 
االخضر النقي من دون مرارة الذي يعد 
االول مــن نوعه والذي يعالج مشــكلة 
المرارة المصاحبة للشاي االخضر عادة.
وأضافت أبوالعينين أن هذا المنتج 
الجديد سيساعد على تنمية هذا القطاع 
أكثــر، حيث تعد مــرارة الطعم العائق 
االساسي الذي يجعل المستهلك يتجنب 
شربه، مبينة أن الشركة قامت بحل االمر 
بإزالة المرارة لجعل المستهلك يستمتع 
بفوائد الشاي االخضر بنفس الجودة.

وأوضحت أن شاي »ليبتون األخضر« 
من دون مرارة يعد الشراب األمثل للصحة 
والسعادة، بحيث يساعد على تحسين 
النظام الهضمي للجسم ويجعلك تشعر 

بالراحة والخفة بعد تناول الطعام.
وعن أهم المشروعات التي أنجزتها 
الشركة خالل السنوات األخيرة في مجال 
الصحة والجمال، ذكرت أن الشركة تعمل 
باستمرار وثبات على سعادة المستهلك، 
وتهدف إلى جعل المستهلك أكثر صحة 
وفعاليــة والعمل علــى تركيبة مميزة 
من الرياضة وأسلوب الحياة والحمية 

الغذائية.

شركة التقدم التكنولوجي
مــن جهته، قــال مديــر مبيعــات ـ 
أجهزة وحلول طبية في شــركة التقدم 
التكنولوجــي )ATC( هاني عاصي: ان 
الشركة تهدف من خالل رعايتها الذهبية 

للمعــرض إلــى تقديم أفضــل الحلول 
والمنتجــات الطبيــة الحديثــة لخدمة 
المجتمع وخصوصا مرضى الســكري 

والمرأة.
وأضاف عاصي، أن الشركة ستقدم 
خالل المعرض عدة منتجات منها جهاز 
فحص الســكر في الجسم بصورة غير 
اختراقية، وحافظات اقالم االنســولين 
الذكية، وجهاز الفحص المنزلي للكشف 

المبكر عن سرطان الثدي.
وأشار إلى أن السوق الكويتي في هذا 
المجال يعد من أهم األسواق العالمية في 
تجارة األدوية واألجهزة الطبية التي من 
خاللها تسعى الشركة لتطوير خدماتها 
لتوفير ما هو مناسب لخدمة المستهلك.
وعن أهم المشروعات التي أنجزتها 
الشركة خالل السنوات األخيرة في هذا 
المجــال، ذكر عاصي أنها ســاهمت في 
دعــم ما هو مثالي ومعتمــد عالميا من 
حيث التكنولوجيا الطبية التي تعكس 
مدى اهتماماتها بأفراد المجتمع والصحة 

المثالية.

عيادة »د.أحمد يوسف عبدالعال«
مــن ناحيته، قال المديــر التنفيذي 
لعيادة »د.أحمد يوسف عبدالعال« د.أحمد 
يوســف عبدالعال ان العيادة ســتقدم 
من خالل رعايتها الذهبية ومشــاركتها 
عروضا للجمهــور وباألخص لمرضى 
سرطان الثدي تصل الى ٥٠% في قسم 

التجميل.
وأشــار د.عبدالعال إلى أن الســوق 
الكويتي في هذا المجال في تطور مستمر 
إذ نالحظ أن هناك تزايدا في عدد العيادات 
شبه يومي وذلك ألن التجميل بات اآلن 
من أهم عوامــل الصحة المرأة والرجل 
ليس في الكويت فقط وإنما على مستوى 

العالم.
وعــن أهم مشــروعات الشــركة 
وإنجازاتها فــي هذا المجال، ذكر أن 
من أهم اإلنجازات خالل الفترة األخيرة 
في مجال الصحــة والجمال )تقنية 
 Adipose )عــالج الخاليــا الجذعيــة
Stem Cell Injection التي تستعمل في 
عالج جميع الندبات الجراحية وغير 
الجراحيــة والحروق المســتعصية 
ومشاكل الشعر المزمنة وترهل الجلد 
وعــالج القرح واألماكن التناســلية 
للرجال والنساء، كما تستعمل أيضا 

مع حقن الدهون لضمان استمراريتها.

»دنتل زون«
بدوره، قال املدير التسويقي في عيادة 
»دنتل زون« لطب األســنان، د.مشاري 
العبدالهادي ان »دنتل زون« تتطلع من 
خالل رعايتها الذهبية ومشــاركتها في 
املعــرض، إلى نشــر فكر طب األســنان 
احلديث بآخــر التقنيات املوجودة التي 
تتمحور فكرتها حول تخصيص أو إضفاء 
الطابع الشخصي لكل شخص يرغب في 
صحة أســنان ممتازة وجذابة. وأضاف 
د.العبدالهــادي أن »دنتــل زون« تهدف 
كذلك من خالل هذه املشاركة، إلى تواصل 
طاقمها الطبي مــع اجلمهور عن طريق 
إزالة حواجز وأفكار قدمية وغير علمية 
تبنى عليها تصورات خاطئة حول عالج 
األسنان. وأوضح أن »دنتل زون« ستقدم 
لعمالئها وزوار املعرض جميع العالجات 
األساسية والتجميلية في طب األسنان. 
وبني أنه سيتم تقدمي نسبة خصم خالل 
فترة املعرض فقط ستتراوح بني ٢٥ و٥٠% 
وذلك على حسب نوعية العالج إن كان 
عالجا أوليا أو عالجا جتميليا، مشيرا إلى 
أن أطباء »دنتل زون« سيقدمون محتوى 
»زون باكج« الذي يحتوي على عالجات 
ترميميــة وجتميلية للوجه واألســنان 
خصيصا للمرأة، إلى جانب االستشارات 
املجانية لزوار املعرض من ناحية األسنان 
واللثــة وجتميل الوجــه والفكني. وأفاد 
د.العبدالهــادي بأن الكويت ســعت منذ 
فتــرة طويلة في مجال تطوير التجميل 
والرشاقة، سواء من خالل توفير أفضل 
األدوية والعالجات اخلاصة بهذا الشأن 
أو على املســتوى اإلعالمي والتسويقي 
لها، محذرا من بعض ما تروجه وسائل 
التواصل االجتماعي مــن منتجات غير 
مرخصة او غير مدروســة مما يســبب 

نتائج معكوسة غير جمالية اصال.
وأكد حــرص »دنتل زون« من خالل 
توجهها الطبي على ايصال رسالة ممنهجة 
للمجتمع، اذ ترى انه من املمكن التوصل 
ألكبر شريحة في املجتمع من خالل التواجد 
في شــتى املعارض سواء في القطاعات 
احلكوميــة كالــوزارات او في املعارض 
اخلاصة في املجمعات كاالڤنيوز، إضافة 
إلى دعمها حمالت تســويقية في برامج 
التواصل االجتماعي لكســب ثقة العامة 

وممن هم في مجال الصحة واجلمال.

تنظمه »إكسبو ـ تاج« برعاية ومشاركة وزارة الصحة من 17 إلى 19 اجلاري باألڤنيوز

د.أحمد عبدالعال د. مشاري العبدالهاديسارة أبوالعينني هاني عاصي 


