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فندق فورسيزونز الكويت يطلق سلسلة ليالي 
«نكهة املغرب» اجلديدة في مطعم ومقهى البندر

افتتاح أول متجر لديزني باملنطقة قريبًا في «األڤنيوز»

خدمة املواطن ببيت الزكاة: 
دراسات دورية لزيادة رضا العمالء

بنك الكويت الوطني يتعاقد مع مستشفى وارة 
إلدارة وحدة اإلسعافات األولية باملقر الرئيسي

في سلسلة جديدة ومبهجة من فنون 
الطهي، يقدم فندق فورسيزونز الكويت 
برج الشايع ألذ وأشهى املأكوالت املغربية 
في أجواء مميزة في الهواء الطلق في مطعم 
البندر الكائن في الطابق الرابع. وانطلقت 
هذه السلسلة املميزة أمس من الساعة ٧

إلى ١١ مســاء، لتعرض األطباق األصيلة 
وكرم الضيافة، الذي تشــتهر به الثقافة 
املغربيــة في أجواء مفتوحــة في الهواء 

الطلق بجوار حوض السباحة املميز.
وفي الفترة الواقعة بني ١٢ و٢١ أكتوبر، 
يقــدم رئيس الطهاة رشــيد أوزكيت من 
منتجع فورسيزونز مراكش فعالية «مطبخ 
القلب املغربي األصيل»، وهي عبارة عن 
مأكوالت مغربية أصيلة تطهى بشغف في 

أجواء مفعمة بالبهجة واملشاركة التي تقوم 
عليها الضيافة املغربية. رشيد أوزكيت هو 
طاه مخضرم يتمتع بخبرة طويلة متتد 
لـ ٢٥ عاما في القصور واملطاعم الكبرى 
فــي فرنســا واملغرب، كما قــدم خدماته 
للقصر امللكــي في املغرب، وحصل على 
إشادة إلبداعاته البسيطة واللذيذة التي 
تعكــس روعة فن الطهــي املغربي. وكل 
ذلك باستخدام التوابل املغربية األصيلة 
املســتوردة من املغرب. واعتبارا من ٢٨

أكتوبر، ستستمر ليالي «نكهة املغرب» 
التي ينظمها مطعم البندر مساء كل أربعاء 
ملدة ثالثة أشــهر، حتت إشــراف الشيف 
التنفيذي للفندق تييري بابيلييه، الذي 
متتد خبرته الدولية إلى ١٥ عاما، وتشمل 

فترات عمل مميزة في منتجع فورسيزونز 
مراكش وفندق فورسيزونز الدار البيضاء.
صممــت قوائــم «نهكــة املغرب» 
الفخمة بحيث ميكن مشاركتها، وتقدم 
من املطبخ إلى املائدة في أدوات املائدة 
اخلزفية املغربية اجلميلة. ومن بني 
العديد من النكهات واملأكوالت اللذيذة، 
ميكن للضيوف االستمتاع بباذجنان 
الزعلوك والشكشوكة، والسمبوسة 
املتنوعــة مــع جــنب املاعــز وحلــم 
البقر املفــروم، واملأكوالت البحرية، 
واحلريرة مع التمر، وطاجن الدجاج 
وحلم الضأن، املليء بنكهات التوابل 
اللذيذة، والبرقوق املجفف، والزيتون، 

والليمون املنعش.

أعلنت شركة والت ديزني 
الشــرق األوسط ومجموعة 
الشــايع، إحــدى الشــركات 
إدارة  الرائــدة عامليــا فــي 
وتشغيل العالمات التجارية 
العاملية، عن افتتاح أول متجر 
مســتقل لديزني في الشرق 
املقــرر أن  األوســط. ومــن 
يفتتح املتجر اجلديد أبوابه 
خالل شهر نوفمبر املقبل في 
األڤنيوز في الكويت، ليقدم 
لزبائنه في الشرق األوسط 
جتربــة ســاحرة وممتعــة 

تتعدى اخليال.
بهذه املناسبة، قال الرئيس 
التنفيذي ملجموعة الشايع، 
جون هادن: «نحن فخورون 
للغايــة بافتتــاح أول متجر 
مســتقل لديزني في املنطقة 
في املقر الرئيسي ملجموعة 
الشايع في الكويت. ويسعدنا 
كثيــرا أن نكــون جــزءا من 
جتربــة ديزنــي املميزة في 
املنطقة، ونحن على يقني أن 
زبائننا وجميع أفراد عائالتهم 
سيشاركوننا احلماسة نفسها 

صرحــت مديرة مكتب خدمة املواطن في بيت الزكاة حنان 
روغني بأن املكتب يستقبل جمهوره من الثامنة صباحا حتى 
الواحــدة ظهرا بفرعي جنوب الســرة واجلهــراء، ويعتبر هذا 
املكتب وســيطا بني بيت الزكاة من جهة واملراجعني والعمالء 
من جهة أخرى. ويقوم املكتب باستقبال املراجعني من األفراد 
واملؤسسات وتزويدهم باإلصدارات والنشرات التوعوية التي 
تخص الزكاة وغيرها من أمور يقوم ويساهم بها بيت الزكاة، 
باإلضافة إلى القيام بجميع أنواع الطلبات املقدمة سواء كانت 
(شــكر ـ اقتراح ـ مبادرة ـ دعم ـ استفســار ـ مساعدة ـ تظلم ـ 
انتقاد ـ شــكوى) كذلك يحرص املكتــب على عمل احصائيات 
وتقارير دورية ودراسات ومتابعتها مع اجلهات املعنية لرفع 
مستوى إدارات البيت باإلضافة إلى معرفة مستوى رضا العمالء.

ويتلقى املكتب اقتراحات وشكاوى اجلمهور ويقوم مبتابعتها 
واتخاذ اإلجراءات الالزمة بشأنها بالتنسيق مع الوحدات واإلدارات 
املختصة لدى البيت، ويتم تقدمي الشــكوى عن طريق تعبئة 
منوذج خاص، ومن ثم إرســال الطلب إلى املســؤول املباشــر 
لــإلدارة املختصــة ومتابعة الطلب حتى االنتهــاء منه وإبالغ 
صاحب الشكوى بالنتيجة ويتم بعد ذلك إغالق ملف الشكوى.
واختتمت الروغني بــأن كال من بيت الزكاة ومكتب خدمة 
املواطن يعمل على تقدمي أفضل اخلدمات والتواصل واالستجابة 
السريعة لكل من املراجعني والعمالء بهدف تطوير جودة العمل 
املقدم مبا يعوaد على البيت بالتقدم وعلى اجلمهور بالفائدة.

أعلن بنك الكويت الوطني 
عن توقيع اتفاقية تعاون مع 
مستشفى وارة إلدارة وحدة 
اإلسعافات األولية في املبنى 
الرئيسي والتي تقدم خدماتها 
ملوظفي البنك، وذلك في إطار 
إميانــه بأن موظفيه هم أهم 
أصوله، ولذلك يولي أهمية 
كبيرة للحفاظ على صحتهم 

وسالمتهم.
ومت توقيــع االتفاقية في 
املقر الرئيسي لبنك الكويت 
الوطنــي بحضور مدير عام 
البشرية للمجموعة  املوارد 
العبالنــي، وكذلــك  عمــاد 
الرئيس التنفيذي ملستشفى 

وارة د.غنيمة العمر.
وتتضمن االتفاقية توفير 
الطبية وإجراء  الفحوصات 
حتاليــل طبيــة واســتقبال 
زيــارات ألطباء متخصصني 
في مجاالت مختلفة باإلضافة 
إلى تنظيم ندوات نقاشــية 
توعويــة بشــكل دوري مع 
األطبــاء تختــص بتوعيــة 
املوظفني بالعديد من املجاالت 
التي تشمل الصحة اجلسدية 
والنفســية وأيضــا مجاالت 

العناية األخرى.
قــال  املناســبة،  وبهــذه 

زيارتهم أحــد متاجرنا خالل 
أســفارهم وعطالتهم أو لدى 
زيارتهم متجرنا في بلدهم األم. 
سيعيد هذا املتجر العديد من 
هذه الذكريات اجلميلة، لذلك 
يسعدنا أننا متكنا من التعاون 
مع مجموعة الشايع ملشاركة 
محبينا في الكويت ومنطقة 
الشرق األوسط ذكرياتهم. ال 
يسعنا االنتظار الفتتاح أبوابنا 
أمام زبائننا واالحتفال بأول 
متجر لديزني في املنطقة!».

أســلوب حياة صحي ورفع 
نســبة الوعي بأهمية إجراء 
الفحوصات الطبية الدورية 
عبر البرنامج واالستشارات 
الطبية في الصحة النفسية 
والعامــة من خالل املنصات 
التفاعلية وقنوات التواصل 
االجتماعي اخلاصة بالبنك.

العبالنــي ان  وأوضــح 
الوطني ومن منطلق إدراكه 
بأهمية حتسني صحة وسالمة 
أصحاب املصالح الرئيسيني 
مبن فيهم املوظفون، والعمالء، 
وباعتبار ذلك جزءا ال يتجزأ 
من نهج التنمية املستدامة، 
يعمل باستمرار على حتديث 
سياســته اخلاصة بالصحة 

يقدم املتجر اجلديد املمتد 
على مســاحة ٨٠٠ متر مربع 
جتربــة مذهلة جلميع محبي 
ديزنــي مــن جميــع األعمار، 
وسيتضمن تشكيلة مختارة 
من منتجات متجر ديزني - 
مبا في ذلك أزياء الشخصيات 
واملالبس واأللعــاب والهدايا 
التذكارية والسلع املنزلية من 
شــخصيات ديزني وبيكسار 
ومارفل وستار وورز، مبا في 

ذلك أفالمها الشهيرة.

والســالمة التــي مت وضعها 
بناء على أفضل املمارســات 
اإلقليمية والدولية املتعلقة 

بقضايا الصحة والسالمة.
وأكــد أن الوطني يتمتع 
بثقافــة بيئــة عمــل فريدة 
ترفع شعار «صحة وسالمة 
موظفينــا أوال»، إميانا منه 
بأن حتسني صحة املوظفني 
سينعكس إيجابيا على أدائهم 
الوظيفي وجــودة ما يقدمه 
البنك من خدمات ومنتجات.
عبــرت  جانبهــا،  مــن 
الرئيسة التنفيذية ملستشفى 
وارة د.غنيمــة العمــر عــن 
سعادتها بهذه الشراكة التي 
جتمع مستشفى وارة بعالمة 
مصرفيــة مرموقــة ورائدة 
مثل بنك الكويــت الوطني، 
مؤكدة تطلعها إلى توطيد هذه 
الشراكة عبر مساعدة البنك 
في توفير أفضــل اخلدمات 

الطبية ملوظفيه.
واجلديــر بالذكر أن بنك 
الوطنــي يتمتــع  الكويــت 
بثقافــة بيئــة عمــل قويــة 
ودعم غير محدود ملوظفيه، 
مبا يســاعدهم على االرتقاء 
والتطور الدائم وبناء مستقبل 

وظيفي مستدام.

الشيف املراكشي الشهير رشيد أوزكيت يقود سلسلة جديدة من فنون الطهي

ينضم إلى سلسلة متاجر ديزني الـ ٣٠ مبفهوم «التسوق داخل املتجر» في منطقة الشرق األوسط

لتقدمي خدمات الرعاية الصحية للموظفني في املقر الرئيسي

مطعم البندر

«األڤنيوز» أطلق «كوني بسمة» للتوعية بسرطان الثدي
تزامنا مع شــهر التوعية بســرطان الثــدي «أكتوبر الوردي» 
وتضامنا مع املبادرة العاملية لرفع وعي املجتمع مبخاطر املرض 
وأهمية الكشف املبكر لعالجه، أقام األڤنيوز حملة «كوني بسمة» 
التفاعلية مع الزوار لتشــجيع الســيدات علــى الفحص من أجل 
الوقاية من سرطان الثدي والكشف املبكر، حيث بدأت الفعالية في 
١٠ أكتوبر وتستمر حتى السبت ١٥ أكتوبر في منطقة غراند بالزا. 
وقد تضمنت فعالية «كوني بسمة» على مشاركة الزوار من خالل 
كتابة رسائل إيجابية على شرائط وردية حتمل عبارات التشجيع 
للمريضات واملتعافيات وللمرأة بشكل عام للتوعية بأهمية الكشف 
املبكر، ثم يقومون بلصقها على املجسم ليتكون في النهاية فستان 
كامل من الشــرائط التي ترمز إلى شهر التوعية بسرطان الثدي. 
وقد أوضحت إدارة األڤنيوز أن فكرة احلملة تأتي من متثيل مجسم 
«بســمة» للمــرأة القوية التي تواجه وهمهــا بالفحص، وتتحدى 
خوفها بالعالج، لتظل البسمة نابعة بصحة من الداخل إلى اخلارج. 
ويهدف األڤنيوز من خالل حملة «كوني بســمة» للتوعية بأهمية 
الكشف املبكر لســرطان الثدي ورفع الروح املعنوية للمريضات 
وغــرس روح التفاؤل وعدم اخلوف من الفحص املبكر. كما تأتي 
هذه املبــادرة إميانا مــن األڤنيوز باملســؤولية االجتماعية جتاه 
املجتمع، حيث يدعم العديد من احلمالت التوعوية سنويا بهدف 
رفع مستوى الوعي حول العديد من القضايا الصحية واملجتمعية 

بالتعاون مع العديد من اجلهات واملؤسسات ذات الصلة.

احلملة تستمر حتى ١٥ أكتوبر

عماد العبالني ود.غنيمة العمر يوقّعان االتفاقية

عماد العبالني ود.غنيمة العمر وجانب من احلضور لدى توقيع االتفاقية

توابل مغربية

ويترقبون بشوق هذا االفتتاح 
الرائع خالل نوفمبر».

من جهتها، قالت ســونال 
باتيل، مديرة قســم التجزئة 
والتسوق في املتاجر في منطقة 
الشرق األوسط وشمال افريقيا 
مصرحة: «يسرنا اإلعالن عن 
أول متجر مستقل لديزني في 
الشرق األوسط، فالعديد من 
ضيوفنــا ميتلكــون ذكريات 
خاصة تربطهم مبتاجر ديزني 
- سواء تشــكلت لديهم عند 

العبالني: «إن هذه االتفاقية 
ستســاهم بشــكل فعال في 
ســهولة الوصول للخدمات 
الطبية التي ستوفرها وحدة 
اإلسعافات األولية لنحو ٢٠٠٠
موظــف في املقر الرئيســي 
البنــك بفضل مــا متلكه من 
جتهيــزات عالية املســتوى 
تتماشــى مــع االشــتراطات 
وزارة  مــن  واملتطلبــات 

الصحة».
ان  العبالنــي  وأضــاف 
بنك الكويت الوطني يتبنى 
منظــورا أوســع لرفاهيــة 
ورعاية موظفيه يشمل العديد 
من البرامج واألنشطة التي 
تركز على تهيئة وتشــجيع 

العبالني: «الوطني» ال يدخر أي جهد لتوفير أفضل السبل للحفاظ على صحة موظفيه ألنهم ثروته احلقيقية
االتفاقية تعزز سهولة وصول اخلدمات الطبية لنحو ٢٠٠٠ من موظفي البنك باملقر الرئيسي

نشجع موظفينا على تبني أسلوب حياة صحي ونعمل لرفع نسبة الوعي بأهمية الفحوصات الدورية
وحدة العناية الطبية للبنك متتلك جتهيزات عالية املستوى تتماشى مع االشتراطات الصحية

«الصفا» اختتمت «شركاء اخلير ١٢» في قيرغيزيا
قيرغيزيا ـ ثامر السليم

اختتمــت جمعية الصفا 
اإلنسانية رحلتها اخليرية 
الثانيــة عشــرة ملتبرعيهــا 
وداعميهــــا مــــن احملسنني 
واحملسنــــــات واجلهـــات 
الرســمية، حيث شارك وفد 
رحلــة «شــركاء اخلير ١٢» 
في افتتاح املشاريع النوعية 
والتنموية التي مت تدشينها 
فــي جمهوريــة قيرغيزيــا 
خــالل الفترة مــن ٦ إلى ١٢
اجلاري، حرصــا منها على 
إبراز وتعزيز شفافية العمل 
اخليــري الكويتــي، بجانب 
التأكيد علــى أن «املتبرعني 
هم شــركاء اخليــر وصناع 

النجاح».
وفــي تصريح لــه، أعرب 
رئيــس مجلس إدارة جمعية 
الصفا اخليرية اإلنسانية محمد 
الشايع عن سعادته بتكلل هذه 
الرحلــة بالنجــاح والتميز، 
مبينــا أنها متيــزت بحضور 
شخصيات ورموز دينية من 
الكويت وثلة من احملســنني 
واحملســنات ومجموعــة من 
القنوات والصحف واإلعالميني 
والناشطني في وسائل التواصل 
االجتماعي. وأكد الشــايع أن 
اجلهود اخليرية الكويتية باتت 
عالمة بارزة في صناعة اخلير، 
كمــا أن لها الســبق والريادة 
فــي مجــال العمــل اخليري 
واإلنساني، مشيرا إلى أن هذه 
االفتتاحــات متيزت بحضور 
كبار املســؤولني فــي الدولة 
وعلى رأسهم رئيس مجلس 
الوزراء والوزراء واحملافظون 
ورؤساء املدن والبلديات في 

جمهورية قيرغيزيا.
وبني أن الصفا اإلنسانية 
افتتحــت خالل هــذه الرحلة 
اخليرية ١٥ مشــروعا نوعيا 
متميزا، ومن ذلك املستشفى 
العام لألمانة العامة لألوقاف 

لتحفيظ القرآن وورشة تدريب 
التخصصات،  مهني متعددة 
وقــد شــارك الوفــد بافتتاح 
القــرآن  مركزيــن لتحفيــظ 
الكرمي، وســكن لدار املعاقني 
ومشــاغل للخياطة ومساجد 
متعددة، باإلضافة إلى تدشني 
مدرسة الكويت لأليتام والتي 
تقدم التعليم ملختلف املراحل 
الدراســية، وروضة لألطفال 

األيتام.
تقــدم  اخلتــام،  وفــي 
لعمــوم  بالشــكر  الشــايع 
الوفــد املشــارك فــي رحلــة 

شــركاء اخلير الثانية عشرة 
وعموم احملسنني واحملسنات 
واملشايخ والداعمني والناشطني 
واإلعالميني واجلهات اإلعالمية 
ممثلة بتلفزيون الكويت وقناة 
العدالــة وجريــدة «األنباء» 
وجريدة «الراي» على دعمهم 
مســيرة اخليــر والعطاء في 
جمعيــة الصفــا اإلنســانية، 
داعيــا البــاري جــل وعال أن 
يتقبل منهم هذه األعمال وأن 
يجعلها خالصة لوجهه الكرمي 
وأن يثقل بها موازين حسنات 
اجلميع في جنته ودار كرامته.

الشايع: تضمنت قرى منوذجية متكاملة ومستشفيات تخصصية ومدارس ومساجد ومجمعات مهنية

(أحمد علي) محمد الشايع وأعضاء الوفد خالل افتتاح مستشفى لألنف واألذن واحلنجرة والعيون 

الشعب القيرغيزي احتفى بأعضاء الوفد تعبيرا عن االمتنان أليادي اخلير الكويتية

الــذي مت جتهيــزه بأحــدث 
الطبية، ومستشفى  األجهزة 
األنــف واألذن واحلنجــرة، 
وقرية األمانة العامة لألوقاف 
التي تشمل ١٥٠ وحدة سكنية 
لألرامــل، باإلضافة إلى قرية 
أرامل ســعد اجلــالل، رحمه 
اهللا، وتشتمل على ١٠٤ بيوت 
ومسجد ومستوصف ومشغل 
خياطة ومخبز وسوبرماركت 
وملعــب وشــبكة ميــاه، كما 
افتتحــت اجلمعيــة مجمــع 
الرشيدي التعليمي املهني الذي 
يحتوي على مســجد ومركز 

«حماية البيئة» شاركت في «منوذج 
األمم املتحدة األكادميي»

شارك عضو اجلمعية الكويتية 
حلماية البيئة م.يوسف الرامزي 
في برنامج «منوذج األمم املتحدة 
األكادميي» الذي نظمته منظمة األمم 
املتحــدة في الكويت مع املدارس 
واألكادمييني، وبحضور ممثلني من 
اجلمعية بصفتهم رؤساء جللسات 
املتحدة األكادميي،  منوذج األمم 
حيث متت مناقشة التغير املناخي 
وأسبابه واحللول وطموح الشباب 
ليقود العمل املناخي. وقال الرامزي 
إن برنامــج منوذج األمم املتحدة 
هو نشاط أكادميي ينفذه الطالب 

باملدارس ويطبقون فيه آليات عمل األمم املتحدة ومنها آلية اجلمعية 
العموميــة وإصدار القرارات الدوليــة، وهذا األمر موجود في جميع 
أنحاء العالم ومن ثم تســتطيع أي مدرسة انتداب النموذج وتطبيقه 
وتنفيذه لطالبها. وأضاف: يتم تدريب الطالب على ديبلوماسية األمم 
املتحدة، فضال عن القرارات الدولية وكيفية إصدار القرارات وطرق 
التباحث والنقاش، وخالل تطبيق النموذج ميثل كل طالب دولة معينة 
للتدريب على آلية النقاش بــني دولة وأخرى، ومن ثم يتم أخذ قرار 
محايد يتوافق عليه اجلميع ويصدرونه كقرار نهائي مر بجميع مراحل 

البحث والنقاش والتعارض والتوافق.

ً م.يوسف الرامزي مشاركا


