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»اخلليج« يجّدد التزامه جتاه جمعية الهالل األحمر
في النسخة اخلامسة لـ »ماراثون بنك اخلليج 642«

VIVA تنظم ندوة توعوية للوقاية
من سرطان الثدي ملوظفاتها

»مركز تيجان الدولي لطب األسنان« راعٍ بالتيني
ملعرض الصحة والرشاقة واجلمال اخلامس

أعلن بنك اخلليج عن جتديد 
التزامه مع جمعية الهالل األحمر 
الكويتــي للمــرة الثانيــة في 
توفير األجهــزة الطبية لغير 
القادريــن على دفــع تكاليف 
الرعايــة الصحية في الكويت 
لـ »ماراثون بنك اخلليج 64٢«.

وسيتم استخدام هذا الدعم 
من قبل جمعية الهالل األحمر 
الكويتــي في توفير األجهزة 
الطبية مثــل: دعامات القلب 
وأجهزة القوقعة وســماعات 
األذن والكراســي املتحركــة 
الكهربائية إلى جانب بطاريات 

القلب.
وحــول ذلك قال مســاعد 
لالتصــاالت  العــام  املديــر 
اخلارجية في بنــك اخلليج، 
أحمــد األميــر: »جنــدد هــذا 
العــام تعاوننــا مــع جمعية 
الهــالل األحمر الكويتي دعما 
جلهودهــا الكبيرة في توفير 
الرعاية الصحية للمرضى غير 
القادرين على حتمل تكاليفها. 
نفخر بتنظيم »ماراثون بنك 
اخلليــج 64٢« الــذي أصبح 
عالمــة فارقة فــي الفعاليات 

نظمت شــركة االتصاالت 
الكويتيــة VIVA، الرائدة في 
متكني التحول الرقمي وتقدمي 
خدمــات ومنصــات مبتكرة 
للعمالء في الكويت، وإحدى 
شركات مجموعة STC، ندوة 
توعوية للوقاية من سرطان 
الثــدي ملوظفاتها فــي مبنى 
VIVA الرئيســي حتت مظلة 

#ألننا_نهتم.
وتضمنت الندوة أنشطة 
متعددة، ســاهمت في زيادة 
نسبة الوعي عند املوظفات 
في هذا املجال. وقدم الندوة 
د.فيصــل التركيــت، رئيس 
وحدة سرطان الثدي مبركز 
الشــيخة بدرية واستشاري 
علــم األورام، الــذي ســلط 
الضوء علــى أهمية الوقاية 
والفحص املبكــر التي تقلل 
مــن احتمــال اإلصابــة بهذا 
املرض. كما ناقش التركيت 
مع موظفــات VIVA مخاطر 

القطــاع اخلــاص. ونســعد 
لكوننا املســتفيد سنويا من 
»ماراثون بنك اخلليج 64٢« 
الذي يسهم في مساعينا بشكل 
مباشــر عبر التبرع، وبشكل 
غير مباشــر أيضــا عبر حث 
الناس على ممارسة الرياضة 
واتباع أسلوب حياة صحي. 
نشــكر بنــك اخلليــج علــى 
جهوده املتواصلة وتنظيمه 
هذه الفعالية التي تزيد جناحا 

كل عام«.
و حقــق »ماراثــون بنــك 

احلملــة باللون الوردي على 
احلضــور لتشــجيعهم على 
احلضــور الــذي كان كثيفا، 
حيث أبدت املوظفات اهتماما 
كبيرا بالنقاش الذي دار خالل 
الندوة وتفاعلوا بشكل كبير 

مع الدكتور.
وتندرج هذه الندوة ضمن 

اخلليــج 64٢« خــالل العــام 
املاضي جناحا غير مسبوق، 
حيث شــهد حضور أكثر من 
٧5٠٠ مشارك من أكثر من 66 
جنسية. ويدعو البنك اجلمهور 
لالنضمام واملشاركة في سباق 
هذا العام، وهو سباق الطريق 
الوحيــد فــي الكويــت الذي 
يحظى باعتماد االحتاد الدولي 
لسباقات املاراثون وسباقات 
الدولي  املســافات واالحتــاد 
أللعاب القوى، الذي سينطلق 

يوم ١6 نوفمبر املقبل.

برنامــج VIVA للمســؤولية 
االجتماعية الذي يدعم مختلف 
املبادرات التــي تعود بالنفع 

على املجتمع واملوظفني.
 VIVA وفي اخلتام، قدمت
درعا للدكتور فيصل التركيت 
تكرميا جلهوده ومشاركته في 

هذه املناسبة املميزة.

 حتت مظلة #ألننا_نهتم وقدمها د.فيصل التركيتلتوفير األجهزة الطبية لغير القادرين على دفع تكاليف الرعاية الصحية

تنظمه »إكسبو - تاج« بالتعاون مع وزارة الصحة من 17 إلى 19 أكتوبر باألڤنيوز

لقطة تذكارية خالل الزيارة لـ »بنك اخلليج«
احلربي مكرما التركيت

الرياضيــة العائليــة، ويزيد 
فخرنا أن يكون لهذه الفعالية 
مردود إيجابي على احملتاجني. 
وندعو اجلميع للمشاركة في 
املاراثون لدعم جمعية الهالل 

األحمر الكويتي.
وقال نائب رئيس مجلس 
اإلدارة فــي جمعيــة الهــالل 
أنــور  الكويتــي،  األحمــر 
احلساوي: »نعتمد في جمعية 
الهالل األحمــر الكويتي على 
مبادرات املسؤولية االجتماعية 
مــن اجلهــات املختلفــة فــي 

املــرض وعالماته وأعراضه 
والعمر احملدد والعوامل التي 
تلعب دورا رئيسيا في اختيار 
الوقت املناسب الذي يجب فيه 

البدء بالفحص املبكر.
وقــام فريــق عمل قســم 
 VIVA العالقــات العامــة فــي
بتوزيــع ورود وشــعارات 

أعلنــت كارفــور، والتــي 
تديرها شــركة ماجد الفطيم 
في الكويت، و»طلبات«، أحد 
تطبيقــات التوصيــل األكثر 
اســتخداما فــي املنطقة، عن 
تعاونهمــا لتوســيع نطــاق 
خدمة منح العمالء فرصة شراء 
املواد الغذائية من »كارفور« 
عبر االنترنت في الكويت إلى 
دول املنطقة، حيث يقدم هذا 
االبتكار جتربة تســوق أكثر 
ســهولة ويســرا، ويعــد هذا 
التعــاون األول من نوعه في 
املنطقة الذي تقدم فيه منصة 
لتوصيل الطعام خيار توصيل 

املواد الغذائية والبقالة.
وتنــدرج خدمــة توصيل 
مواد كارفــور الغذائية حتت 
قائمة »البقالة« ضمن تطبيق 
»طلبات«. ومنذ إطالق خدمات 
توصيل منتجات كارفور، شهد 
التطبيق زيادة في الطلب على 
الوجبــات اخلفيفــة املعلبــة 
والفاكهة واخلضار الطازجة، 
وكذلك األطعمة األساسية مثل 

احلليب والبيض واخلبز.
 ،»Go ومــن خالل »طلبات
الشبكة اللوجستية املتطورة، 

األغذية، وهناك شراكات بيننا 
في أسواق أخرى، ويسعدنا أن 
نرتقي بهذه الشراكة ملستويات 
جديدة مــن التميز من خالل 
توسيع نطاق خدمة توصيل 
البقالة لتشــمل مجموعة من 
دول املنطقة. ومع اإلقبال الذي 
يشهده التسوق اإللكتروني، 
نحن نفخر أن نكون جزءا من 
هذا التوجه الذي يتيح للعمالء 
وسيلة ســهلة للوصول إلى 
مجموعة واسعة من منتجات 
كارفــور عالية اجلودة. نحن 
نتطلع خلدمــة العمالء على 
الصعيــد احمللي متاشــيا مع 
التزامنــا فــي حتقيق أســعد 
اللحظات لكل الناس، كل يوم«.
وتعــد جتربة املســتخدم 
أساس خدمة البقالة »لطلبات«، 
العمــالء  حيــث ســيحصل 
الذين يتسوقون عبر تطبيق 
»طلبات« على نفس اخليارات 
الطازجة وذات اجلودة العالية 
والقيمة التي ليس لها منافس 
فضــال عــن االســتفادة مــن 
الترويجية نفسها  العروض 
واخلصومــات املتوافــرة في 

متاجر كارفور.

ومع إدراج آالف املنتجات 
من كارفور، ســوف يستمتع 
عمــالء كارفور فــي الكويت 
مبجموعة واسعة من الفئات 
املتاحة لهم، وتشمل منتجات 
كارفور املتوافرة عبر تطبيق 
»طلبات« األغذيــة الطازجة، 
واخلضار والفواكه، ومنتجات 
واملشــروبات،  البقالــة، 
واملنظفات ومنتجات العناية 
الشخصية، باإلضافة الى قائمة 

من األطعمة اجلاهزة.
هــذه  إدراج  وتطلــب 
املنتجات اجلديدة في تطبيق 
»طلبــات« إنشــاء وظيفــة 
تكنولوجيــة جديــدة، وذلك 
لضمان جتربة تسوق سلسة 
ومالئمة للعمالء. كما استثمرت 
»طلبات« في البنية التحتية 
اللوجســتية اجلديــدة، مثل 
املبردة، لضمان  الشــاحنات 
تسليم البقالة األغذية الطازجة 
بسرعة وسهولة حفاظا على 

جودتها.
وتتوافر خدمة »طلبات« 
للبقالــة اآلن علــى تطبيــق 
»طلبــات« وعلــى موقعهــم 

اإللكتروني.

ســوف يتمكــن مســتخدمو 
تطبيــق طلبات من اســتالم 
منتجات البقالة املطلوبة بغض 

النظر عن مواقع تواجدهم.
وتعليقا على هذا التعاون، 
قال وسيم مكارم، املدير اإلداري 
لــدى »طلبات« فــي الكويت: 
»كانت شــراكتنا مع كارفور 
اختيــارا طبيعيــا لالرتقــاء 
بالتجربة الفريدة التي نقدمها 
لعمالئنــا فــي الكويت الذين 
يتطلعون دوما الى حلول أكثر 
سالســة لتوفير الوقت. لقد 
مكنتنا قدراتنا التكنولوجية 
واللوجستية من تقدمي املزيد 
من العالمات التجارية املفضلة 
لدى عمالئنا بأســعار أفضل 
وتشــكيلة أكبر من املنتجات 

لالختيار من بينها«.
وقــال مديــر كارفــور في 
الكويت لــدى »ماجد الفطيم 
للتجزئة« أحمد محمد: »نحن 
في كارفور نبذل قصارى جهدنا 
لتوفيــر جتربة اســتثنائية 
لعمالئنا مهما كانت وســيلة 
التي يستخدمونها.  التسوق 
وتعد »طلبات« إحدى الشركات 
الرائــدة فــي مجــال توصيل 

»كارفور« تتعاون مع تطبيق »طلبات« لتعميم خدمة
توصيل املواد الغذائية والبقالة إلى دول املنطقة

بعد جناح اإلطالق في الكويت

»طلبات« تطبيق رائد يوفر مجموعة مختارة من منتجات »كارفور« ذات اجلودة

»النجاة اخليرية« تتفقّد األيتام السوريني باألردن

بدأ وفد من جمعية النجاة 
اخليرية برئاسة الشيخ عود 
اخلميــس زيارة الــى دولة 
األردن لتفقد األيتام السوريني 
املكفولني من خالل اجلمعية. 
الزيارة  الوفد خــالل  وقــام 
بإقامة حفــل مت فيه توزيع 
الكفاالت الشهرية لعدد ١٩4٩ 
يتيما، وتخللته كذلك فقرات 
ترفيهية ومسابقات لأليتام.
وصــرح اخلميــس بــأن 

الســرور علــى قلوبهــم من 
خالل تنظيم رحالت وأنشطة 
ترفيهية لهم، وستشهد هذه 
الزيــارة إقامة حفل ترفيهي 
لأليتام وتوزيع هدايا عليهم 

خالل احلفل.
وأشار عضو الوفد م.ثامر 
إلــى أن األزمــة  الســحيب 
السورية كانت لها الكثير من 
التداعيات أخطرها جتاوز عدد 
األيتام مليون يتيم في الداخل 

السوري ودول اجلوار أغلبهم 
غير مكفول، وهؤالء األيتام 
يحتاجون إلــى رعاية وإلى 
توفير حاجاتهم األساسية من 
مسكن وغذاء وكساء وتعليم.

وأكد السحيب أن مشروع 
كفالة األيتام من أهم املشاريع 
التي تنفذها جمعية النجاة 
ويتم عبره كفالة ١٢ ألف يتيم 
خارج الكويــت في مختلف 

الدول العربية واإلسالمية.

ً توزيع رواتب 1949 يتيما

جمعية النجــاة تتعاون مع 
عدد من اجلمعيات اخليرية 
املرخصــة فــي الــدول التي 
يتواجــد فيهــا الالجئــون 
الســوريون وذلك لإلشراف 
على كفالــة األيتام، كما يتم 
تفقــد األيتــام وتســليمهم 
الكفــاالت عــدة مــرات على 

مدار العام.
وأضــاف: نســعى خالل 
زياراتنــا لأليتام إلى إدخال 

قبلة على جبني يتيم من السحيبالسحيب يوزع الكفاالت على األيتام السوريني

»تيجــان  مركــز  أعلــن 
الدولي لطب األسنان« رعايته 
البالتينيــة ملعرض »الصحة 
والرشاقة واجلمال اخلامس« 
الذي تنظمه شركة »اكسبو- 
تاج« للمعــارض واملؤمترات 
بالتعاون مــع وزارة الصحة 
أيام ١٧  و١8 و١٩ أكتوبر احلالي 

في األڤنيوز.
التنفيذي  الرئيــس  وقال 
للمركــز نبيل العبــداهلل: إن 
»مركــز تيجــان الدولي لطب 
األســنان« يتطلع مــن خالل 
رعايته البالتينية ومشاركته 
في املعرض، إلى ترسيخ مفهوم 
االبتســامة كجزء أساسي من 
جمال الشــكل العــام وزيادة 
التوعيــة املجتمعية بالعالقة 
بني صحة األســنان والصحة 
العامة. وأكد العبداهلل حرص 
املركز في كل حمالته الدعائية 
على توعية الفــرد بأن عالج 
األســنان بشــكل جيد يجعل 
جتميلها أسهل وبنتيجة أفضل، 
مشيرا إلى أن املركز أعد لزوار 
املعرض كرسي أسنان مجهز، 
مــع حضور طبيــب مختص 
لتقدمي الكشف املجاني وشرح 
كيفية خطط العالج عند وجود 

مشاكل باألسنان.
وأضاف أن »مركز تيجان 
الدولــي لطب األســنان« هو 
املركــز الرائد لطب األســنان 
بالكويت، موضحا أنه ميتلك 
أكبر مختبر أسنان في الشرق 
األوسط مجهز بأحدث األجهزة 

والتقنيات احلديثة.
وبــني أن خدمــات املركز 
تشــمل جميــع فــروع طب 
األسنان من جراحة وعالجات 
ســواء حشــوات أو زراعــة 
إلــى  أو تقــومي باإلضافــة 
التركيبات التجميلية سواء 
ابتسامة هوليوود »فينيرز 
أو زيركــون« أو االبتســامة 
 Snap( املؤقتة املعروفة باسم

روتني حياة صحي وليست 
رفاهية.

»اكسبو- تاج« 
من جهتها، قالت مستشار 
تطويــر األعمال، في شــركة 
»اكســبو- تــاج« للمعارض 
واملؤمترات الشــركة املنظمة 
للمعرض د.نســرين املغربل: 
خــالل  املعــرض جنــح  إن 
دوراتــه األربــع املاضيــة في 
اإلسهام بتحقيق فوائد كبيرة، 
للجمهور من شــأنها حتسني 
اخلدمات الصحيــة ملتلقيها، 
حيث حترص »اكسبو-تاج« 
على اتخاذ األسلوب األمثل في 
تنظيم وإدارة مثل تلك األحداث 
الهامة واملتخصصة، من خالل 
اعتمادها على اخلبرات الطويلة 

في هذا اإلطار.
أن  املغربــل  وأوضحــت 
املعــرض مثــل طــوال تلــك 
الفتــرة فرصة مهمــة تعرف 
من خاللها اجلمهور على أبرز 
املستلزمات واملعدات الطبية 
املتعلقة بالرشــاقة والتغذية 
الصحية، مضيفة أن املعرض 
ســلط الضــوء كذلــك علــى 
جانب الغذاء والتغذية، حيث 
اســتعرض العالقة التكاملية 
بني النظام الغذائي والتجميل 
العالجــي، األمر الذي يشــكل 
عامال هاما في جناح عمليات 

التجميل واستمرارها ألطول 
فترة ممكنة.

وذكرت أن املعرض يتميز 
أيضا باعتبــاره فرصة مهمة 
للجمهور لالطالع على أحدث 
املنتجات ووســائل االهتمام 
بالصحة والرشــاقة واجلمال 
للمرأة والرجل معا، مشــيرة 
إلى أن املعرض يسلط الضوء 
كذلك علــى أحــدث ابتكارات 
وتقنيات جراحــات التجميل 
ومراكــز الرشــاقة والعــالج 
التخسيس  الطبيعي وأدوية 

ومعاجلات البشرة وغيرها.
 وبينت أن املعرض يتميز 
بتفاعــل املشــاركني والرعاة 
مــع استفســارات الــزوار، إذ 
يقومون بتعريفهم على العديد 
من األمــور املتعلقة بالصحة 
واجلمــال، إضافــة إلــى الرد 
على مختلف تساؤالتهم حول 
مختلف األمور في هذا املجال 
مثل طرق فقدان الوزن السليمة 
وجتميل األسنان ومعاجلاتها 
املختلفــة واملتطــورة، فضال 
عــن طرق االعتناء بالبشــرة 
والرياضــة، وبرامج التغذية 
التجميل  الصحية ومنتجات 
ومحاربة الشيخوخة، وبرامج 
اليوغــا، وغيرهــا. وأفــادت 
املغربل بأن من أهداف املعرض، 
زيادة الوعي لدى أفراد املجتمع 
بكيفية اختيار العيادات الطبية 
املناســبة لتجنــب املخاطــر 
والوقوع في مشكالت طبية، 
وتوعيــة اجلمهــور بفوائــد 
العمليات التجميلية، وكيفية 
اتخاذ القرار الســليم في هذه 
اخلطوة، إلى جانب توضيح 
كل ما يتعلق بخصوص هذه 
العمليــات، واإلجابــة عن كل 
التســاؤالت التي تتعلق بها. 
وستتواصل وزارة الصحة من 
خالل اجلناح املخصص لها مع 
كل زوار املعرض في عرض ما 

هو جديد في هذه املجاالت.

د.نسرين فهمي نبيل العبداهلل

Smile ( وذلك في كل فروع 
املركــز التي تشــمل جميع 
الفئــات ســواء كبار الســن 
أو األطفــال، الفتا في الوقت 
ذاتــه إلى أن املركز ســيقدم 
خصومات سيتم اإلعالن عنها 
في حينها، وبعضها سيكون 

حصريا لزوار املعرض.
وأفاد بأن السوق الكويتي 
منفتح عامليا وغني بالكثير 
من مواد التجميل واألدوية، 
ناصحا في الوقت ذاته بعدم 
عــروض  وراء  االجنــراف 
وهميــة ال تعطــي اجلــودة 
املطلوبة وتسبب في بعض 
األحيان مشكالت صحية ال 

ميكن إخفاء آثارها.
وعن أهم املشروعات التي 
أجنزها املركز أو ساهم بها 
خالل السنوات األخيرة في 
مجال الصحة واجلمال، ذكر 
العبداهلل أن املركز اعتمد منذ 
البداية تقدمي جودة عاملية، 
وتغيير مفهوم طب األسنان 
جلعــل املريــض متحمســا 
للزيارة، الفتا إلى أن طبيب 
األسنان طاملا شكل »فوبيا« 
للبعض، ولكن بفضل اعتماد 
التكنولوجيــا والتقنيــات 
احلديثة، أصبحــت عملية 
عالج األسنان أسهل كثيرا، 
مجددا التأكيد على أن الزيارة 
الدورية لطبيب األسنان هي 

»الرصاصي«: جتربة جديدة مبعرض اخلريف للعطور
الرصاصــي،  كشــفت دار 
الرائــدة  التجاريــة  العالمــة 
في مجــال العطور بالشــرق 
األوسط، عن رعايتها الذهبية 
ملعرض »اخلريف للعطور« في 
الكويــت. وتعتزم الرصاصي 
إطالق مفهوم جديد كليا ضمن 
قطاع التجزئة خالل املعرض، 
وتقدمي جتربة وخدمات محسنة 
للعمــالء بهدف إحــداث نقلة 
مبتكــرة في قطــاع التجزئة، 
حيــث يعكــس اســم العالمة 
املتألق بالذهبي واألبيض تراثها 
املمتد 4٠ عاما، ومسيرتها التي 
لم تتوقف يومــا عن التطور 
بالتزامــن مــع تنامــي الذوق 
الرفيــع لعمالئها فــي منطقة 

اخلليج. 
كما تقدم الرصاصي باقة من 
أفضل العروض واحلسومات 
عبــر مجموعــة واســعة من 
منتجاتهــا التــي ســتعرضها 
حصريا في معرض »اخلريف 
للعطور ٢٠١٩« املقام في معرض 
الكويت الدولي مبشرف، حيث 
تتزامن مشاركة الرصاصي في 
الفعالية التي ســتقام من ٢4 
أكتوبر لغاية 6 نوفمبر املقبل 
مع إطالق أحدث إصداراتها من 

طاقة ال تقــاوم يدوم تأثيرها 
اليــوم، وفــي حــني  طــوال 
يســتوحي »بخــور األجود« 
جاذبيتــه مــن عبــق األزهار 
الشــرقية األصيلة بأســلوب 
عصري، حيث يفوح منه شذى 
البرجموت وتوليفات التوابل 
والتوت ليعيد إلى الذاكرة أروع 
اللحظات، وعليه يأتي ابتكار 
هــذا البخور مبا ينســجم مع 
ذوق الشــباب اخلليجي ممن 
يعتبــرون أوطانهم جزءا من 

هويتهم وشخصيتهم.
وفي تعليقه على مشاركة 
قــال  املعــرض،  فــي  الــدار 
متحــدث باســم الرصاصــي: 

»نفخــر باملشــاركة من جديد 
في معرض اخلريف للعطور 
التجميــل ٢٠١٩ فــي  وأدوات 
الكويــت، وســنحرص علــى 
توفيــر جتربة فريدة للعمالء 
الذين يترقبــون ويتطلعون 
لالستفادة من باقة من العروض 
املجزية من تشكيلتنا الفريدة 
من منتجاتنا، حيث مت تصميم 
باقــات العــروض علــى نحو 
خاص يتيح للعمــالء أقصى 
درجات التوفير واالســتمتاع 
بتجربة تســوق اســتثنائية 
الرصاصــي«،  تعكــس اســم 
مختتما حديثه بدعوة جمهور 
املعرض لزيــارة جناحها في 
الستكشــاف  و6   5 القاعــة 
العطور اجلديدة واالستفادة 
مــن العروض احلصرية التي 
تغطي طيفا واسعا من عطورها 
املذهلــة، بإشــراف نخبة من 

خبراء الرصاصي.
»الرصاصــي«  وتـــــدير 
للعطور أكثر من ١65 معرضا 
بتصاميــم راقيــة مميزة، في 
أكبر مراكز التســوق في دول 
مجلس التعاون اخلليجي، كما 
يتم تصنيع املنتجات في أحدث 
املصانع في جبل علي في دبي.

عطر نفائس الشغفسليم كالسيكار

منتجــات العطــور والزيوت 
املركــزة والبخــور والروائح 
الزكية. وســتعرض  املنزلية 
العالمة باقة من أشهر عطور 
محفظتها الغنية، كما ستطلق 
العديد من املنتجات اجلديدة مبا 
فيها »نفائس الشغف« و»بخور 

األجود«. 
ويتميــز عطــر »نفائــس 
القويــة  الشــغف« برائحتــه 
واملميــزة، وهــو مصمــم ملن 
يفضلــون التوليفات الفريدة 
واجلذابة، ومتوافر بإصدارات 
مخصصــة للرجــال وأخرى 
النفحــات  للنســاء. تبعــث 
األساســية لهذا العطر األخاذ 


