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للعام الثاني على التوالي دعماً للمبادرات الشبابية

البنك األهلي الكويتي الراعي الرئيسي
ملبادرة «مستشفى تيدي بير»
دعما للمبادرات الشبابية
التــي تخــدم املجتمع ،رعى
البنك األهلي الكويتي احلملة
الطبية التطوعية «مستشفى
تيــدي بيــر» التــي قامــت
بتنظيمها مجموعة األكادميية
وهــم طلبــة متطوعون من
كليــة الطب مبركــز العلوم
الطبيــة -جامعــة الكويت،
وذلك في مجمع األڤنيوز من
 7-5أكتوبر .2017
وتأتي فعالية «مستشفى
تيدي بيــر» ضمن مبادرات
مجموعــة «األكادمييــة»
التطوعية خلدمــة املجتمع
بشــكل عــام وفئــة األطفال
بشــكل خاص ،حيث تهدف
هذه احلملة إلى إزالة خوف
ورهبــة األطفال مــن زيارة
الطبيب ،والسعي إلى تغيير
مفهــوم الطفــل عــن زيارة
الطبيــب من خــال محاكاة
العالج ومتطلباته على دمية
«دب صغير» ويكون الطفل
نفسه هو الطبيب املعالج.
ويأتي دعم البنك األهلي
الكويتي لهذه املبادرة انطالقا
مــن إميانه الراســخ بأهمية
دعــم الشــباب الكويتي في
مختلف التخصصات وتعزيز
دورهم من خالل مشاركتهم
في نشاطات مجتمعية هادفة

مما يســهم في توسيع آفاق
فهمهم ملهنة الطب وما تتطلب
هذه الرسالة النبيلة.
ومينح برنامج مستشفى
تيــدي بير األطفــال فرصة

إطــاق العنــان ملخيالتهــم
واستخدامها في وصف املرض
أو اإلصابة التي يعاني منها
«الدب الصغيــر» والتعرف
علــى محيــط املستشــفى

فــي بيئــة تثقيفيــة مرحة
حتت إشــراف مجموعة من
املتطوعني من مركز العلوم
الطبيــة التابــع جلامعــة
الكويت.

مجموعة فوزية السلطان الصحية ُتعلن انطالق
سباق  RunKuwaitاخليري
أعلنــت مجموعة فوزية
السلطان الصحية عن عودة
السباق اخليري والسنوي
املنتظــر  RunKuwaitفــي
نســخته الســابعة ،ويتــم
تنظيــم الســباق مــن قبل
مجموعة فوزية الســلطان
الصحية والشريك املؤسس،
شــركة أجيليتــي ،والــذي
ســيقام الســبت املوافق 11
نوفمبــر املقبل ،وســتكون
نقطة االنطالق لهذا احلدث
املميز بدءا من املركز العلمي.
ومنذ انطالق املبادرة في
العام  ،2010مت اختتام ست
نسخ ناجحة للسباق الذي
عملت على مساندة مبادرات
مجتمعية مختلفة .ومنذ العام
 ،2013عمل سباق RunKuwait
اخليــري علــى مســاعدة
وتعزيز الوعي وحشد الدعم
املادي للمســاهمة في تقدمي
سبل الرعاية لألطفال ذوي
االحتياجات اخلاصة ،حيث
يتم تســخير جميع رسوم
التسجيل لدعم مركز تقييم
وتأهيل األطفال التخصصي
وغيــر الربحــي والتابــع
ملجموعة فوزية الســلطان
الصحية ،ولقد ســاهم ريع
سباق  RunKuwaitمن العام
في تقدمي خدمات مجانية إلى
 %20من األطفــال في مركز
تقييم وتأهيل األطفال الغير
ربحــي باإلضافــة إلى دعم
عمليــة العالج إلى  %60من
األطفال أيضا.
فــي هــذا الصــدد ،قالت
املديــر الطبــي ملجموعــة
فوزيــة الســلطان الصحية
د.إلهــام احلمدان «نســعى
دائمــا للتواصــل مــع أفراد
املجتمــع كوننا منظمة غير
ربحية ولذلك يعود ســباق

جانب من أحد السباقات املاضية

 RunKuwaitاخليــري لهذه
السنة باســم جديد يعكس
ويعزز هدفنا بتوفير سبل
الرعاية املتخصصة لألطفال
فــي مركــز تقييــم وتأهيل
األطفال».
من ناحيتها ،علقت رئيسة
مجلس إدارة شركة أجيليتي
هنادي الصالح قائلة «تقوم
مبادرة  RunKuwaitليس فقط
بتعزيز منــط حياة صحي
بل يســاعد مجهودها جلمع
التبرعات على إعطاء األطفال
ذوي االحتياجــات اخلاصة
فرصة للحصول على الدعم
واخلدمات التي يكونون في
أمس احلاجة إليها .وهذه هي
السنة السابعة لشراكتنا مع
ســباق  ،RunKuwaitونحن
نتوقع املزيد من املشاركني
في سباق هذا العام».
ويتضمـــن السـبــــــاق
مسافتني هما  5كلم و 10كلم
ويدعو جميع أفراد العائلة
للمشاركة ومساندة القضية
النبيلة من خالل الركض أو
املشي ،وســتكون املشاركة

متاحــة جلميع الراغبني من
أصدقاء السباق والرياضني
وكل املستويات البدنية على
أن يقومــوا اآلن بتســجيل
مشــاركتهم عبــر املوقــع
الرسمي للسباق runkuwait.
 ،orgوذلــك قبــل  4نوفمبر
ليتم توقيت املــدة الزمنية
للسباق والفرصة للمنافسة،
كما تستمر فترة التسجيل
املبكر بسعر مخفض للتذكرة
وحتى نهاية أكتوبر اجلاري.
هذا ويقام الســباق هذه
الســنة بدعــم ورعايــة من
الشــركات التالية :الشريك
املؤسس شــركة أجيليتي،
الراعي البالتيني البروميناد
مــول ،راعي موقع الســباق
املركز العلمي ،الراعي الذهبي
مكتب  ASARالرويح وشركاه
وإنترسبورت ،الراعي الفضي
شــركة االلبــان الكويتية ـ
الدمناركية ،الراعي البرونزي
فيتنــس فيرســت والراعي
الصديق ايكيا ومركز بورشه
الكويــت ،شــركة بهبهانــي
للســيارات ،وشــركة زيــن

لالتصــاالت ،باإلضافة إلى
شــركة  Gotapراعــي بوابة
الدفع االلكترونية.
كما ســينطلق الســباق
اخليــري برعايــة إعالميــة
من قبــل جريدتي «األنباء»
و«كويت تاميز» ،باإلضافة
إلى مدونــة  248amلرعاية
السباق عبر وسائل التواصل
االجتماعي.
ويهــدف الســباق إلــى
استكمال نســخته احلالية
بنجاح ورصد رقم قياســي
جديد لقيمة التبرعات التي
يتم جمعها ولذلك يســتمر
السباق باستقبال الشركات
الراعية واملساهمات الكرمية
للسباق.
على جميع األفراد الراغبني
بالتسجيل في السباق زيارة
املوقع الرسمي runkuwait.
 ،orgكما ميكنكم أيضا االطالع
علــى معلومــات الســباق
ومشــاركة أي استفسارات
أو أســئلة عبــر حســاب
 RunKuwaitعلى االنستغرام
والفيسبوك.

تنطلق فعالياته  25أكتوبر الجاري بمشرف

راع ذهبي
«سهيل الهاشمي للعطور» ٍ
لـ «اخلريف للعطور»
اعلنت «ســهيل الهاشمي
للعطــور» رعايتهــا الذهبية
ملعــرض اخلريــف للعطــور
والذي تقيمه شــركة معرض
الكويت الدولــي على ارضها
مبشــرف فــي الفتــرة مــن
 25أكتوبــر اجلــاري الــى 4
نوفمبر املقبل ،حيث يشارك
فيه حشــد مــن املؤسســات
التجارية املتخصصة ميثلون
نخبة من مصانع وشــركات
العطــور والطيــب والبخور
ومســتحضرات التجميــل
وكالء املاركات العاملية محليا
وإقليميا.
وتقف «ســهيل الهاشمي
للعطور» في مقدمة الشركات
الراعية للحــدث ،حيث ابدى
رئيس مجلس إدارة الشركة

سهيل الهاشمي

سهيل فاضل الهاشمي حرصه
الكبير على املشاركة مبعارض
شركة معرض الكويت الدولي
لالستفادة من زخم معارضها
وليتسنى لنا عرض منتجاتنا
من العطور واالطياب اإلماراتية

فيها والتــي متثل مزيجا بني
الشــرقي والغربــي ومتيزها
عن غيرها من الشركات بدقة
اختياراتهــا لــكل مــا يتعلق
بالعطر املطروح.
وشــدد الهاشمي على ان
معرض العطور من املعارض
املتخصصة واملتميزة باملنطقة
وشــهرته تتجــاوز الصعيد
احمللي الى االقليمي ايضا ،اذ
يحرص اجلمهــور اخلليجي
والعربي على زيارة املعرض
والتمتــع بأجوائه وعروضه
املتعددة واملتنوعة.
واشــار الــى ان شــركته
جنحت في جذب زبائنها عبر
عطوراتهــا املتميزة ومتكنت
من خلق الثقــة والوالء لدى
عمالئها طيلة  14عاما.

واختتم الهاشمي حديثه
داعيــا اجلمهور الكــرمي الى
زيارة جناحه في القاعة رقم
« »6بأرض املعارض مبشرف،
واالستفادة من عروضنا املميزة
بأسعار تنافسية بخصومات
خاصة على منتجاتنا من نخبة
العطورات اإلماراتية ونفائس
اخللطات والطيب ،ومنها على
سبيل املثال ال احلصر مجموعة
مــن أفضــل عطوراتها والتي
تشــمل عطــورات «غمــوض
العــود» ،و«ســحر املســك»،
و«ماي كود» ،مذكرا اجلمهور
الكرمي بضرورة انتهاز فرصة
تدشني العطر اجلديد اخلاص
باإلعالمية السعودية روزانا
اليامي اخلميــس  26اكتوبر
اجلاري الساعة  6مساء.

االثنني  ٩اكتوبر 201٧

انسجاماً مع برنامجه الرائد في المسؤولية االجتماعية

بنك وربة يُكرّم املتفوقني من كلية الطب

اســتمرارا للمبــادرات
واملساهمات التي تعزز من
مكانة بنــك وربة في مجال
املسؤولية االجتماعية ودعم
الطلبة والشباب ،كرم بنك
وربة الطلبــة املتفوقني من
طلبة كلية الطب في جامعة
الكويت وذلك في حفل اقيم
يوم السبت املاضي  7اجلاري
في فندق ميلينيوم الكويت.
هذا ،وشارك في حفل التكرمي
الرئيــس التنفيــذي لبنــك
وربة شــاهني الغامن وكبار
الشخصيات وأعضاء الهيئة
التدريسية.
وحــول حفــل التكرمي،
حتــدث الرئيــس التنفيذي
في بنك وربة شاهني الغامن
قائال« :يأتي دعم ومشاركة
بنــك وربة فــي حفل تفوق
كلية الطب لتعزيز التواصل
الدائم مع أبنائنا الطلبة في
جميع احتفاالتهم ،إلمياننا
بــأن الشــباب هــم عمــاد
املستقبل والتطور لنهضة
الكويــت وأيضــا لتعزيــز
خطة املسؤولية االجتماعية
لدعم الطلبة ودعم مسيرة
التفــوق والتعليــم .كمــا
يسعى ويحرص دائما بنك
وربة على التواجد في هذه
األنشــطة واملناسبات التي
تعطي الدافع ألبنائنا الطلبة
لتحقيق املزيد من النجاحات
والتفوق خالل مشــوارهم
العلمي».
بدوره ،قال رئيس رابطة
طلبة الطب الكويتية أحمد
السنافي« :نشــكر الرئيس
التنفيذي لبنك وربة شاهني
الغامن على تكرميه ومشاركة
أبنائه الطلبة املتفوقني من
طلبــة كلية الطــب جامعة

شاهني الغامن:
نؤمن بأن
الشباب هم عماد
املستقبل والتطور
لنهضة الكويت

الكويت لهذا العام».
واضاف :ان هذا التكرمي
يهــدف الى حتفيــز الطلبة
املتفوقني لكلية الطب ولباقي
إخوانهــم من طلبــة الكلية
على زيادة اجتهادهم ورفع
مســتواهم العلمي ليكونوا
خير من يخدم هذا الوطن في
املستقبل القريب في املجال
الطبي.
جديــر بالذكــر أن بنــك
وربة وقــع اتفاقية تعاون

مــع أكادمييــة العلــوم
احلياتيــة يقــوم مبوجبها
بتقدمي تســهيالت متويلية
للعاملني في القطاع الصحي
والتي تتمتع مبكانة ريادية
بوصفها أول أكادميية صحية
في الكويت ومنطقة اخلليج
تؤمــن برامــج تدريبيــة
للمحترفــن فــي القطــاع
الصحي ،األمر الذي يدل على
التزام بنك وربة بدعم نهضة
القطاع الصحي في الكويت.

فنادق ومنتجعات موڤنبيك تسعد رواد مطاعمها
حول العالم بأفضل وصفات «بيسترونومي» الفرنسية
تقدم فنادق ومنتجعات
موڤنبيــك أفضــل مزايــا
«البيسترو» وفن التذوق أو
«غاسترونومي» في مطاعمها
ضمن حملة «بيسترونومي»
للمأكــوالت التي تطلقها من
 20اجلاري وحتى  20نوفمبر
املقبل.
ومن احلركــة التي بدأت
في فرنســا قبــل عقدين من
الزمن وأصبحت توجها عامليا
فــي عالــم الطهي ،اســتلهم
الطهاة املهــرة في مجموعة
الضيافة إبداعاتهم وابتكروا
ســبعة أطبــاق مميــزة من
مفهوم «بيسترونومي» .بدأ
مفهوم «بيسترونومي» في
تســعينيات القــرن املاضي
عندمــا قامــت مجموعة من
الطهاة الفرنســيني الشباب
املزودين بتدريبات متقدمة
فــي الطبــخ بإعــادة ابتكار
أطباق كالســيكية وقدموها
في مفهوم جديد من املطاعم
اجلديدة بطراز البيسترو في
أجواء مريحة غير رسمية.
أصبــح
واليــوم،
مفهــوم «بيســترونومي»
مرادفا للمطبخ الفرنســي
العالــي اجلودة مع ملســة
إضافيــة ،وتقوم موڤنبيك
الشهيرة بخبرتها في عالم
الطعام والطهي بصقل هذا

املفهوم ببراعة.
األطباق السبعة املجهزة
بأجــود املكونــات ومبهارة
عالية والتي تندرج في قائمة
«بيســترونومي» اجلديــدة
تتضمن طبق السلطة «Salade
 »Niçoiseوطبق ثمار البحر
«»Plateau de Fruits de Mer
وبلح البحر بالثوم والكرميا
بالزبدة «»Moules Marinières
وسمك القد «Cabillaud à la
 »Bordelaiseويخنــة اللحم
البقري باخلضــار «Pot au
 »Feu à la Bourgeoiseوطبق
حلم العجل «Cordon-bleu
.»au Comté
ومتاشيا مع التزام الشركة
بتقــدمي جتارب شــخصية،
مت أخذ التفضيالت الفردية
وأذواق الضيــوف بعــن
االعتبــار وإتاحــة خيارات
نباتيــة كيخنــة اخلضــار
«»Pot au Feu Végétarien

على ســبيل املثــال .إضافة
إلــى ذلــك ،مت تعزيز بعض
األطباق باملرونة ،كما في طبق
املأكوالت البحرية حيث ميكن
أن يتضمن مكونات محددة
وفق خيارات الضيوف.
وسيسعد عشاق الطعم
احللــو بابتــكار «كافيــه
غورمان» من موڤنبيك الذي
يشــكل النســخة الفرنسية
مــن جلســة شــاي العصر
االجنليزية .ويجمع مفهوم
«كافيــه غورمــان» ضمــن
حملة «بيسترونومي» قهوة
موڤنبيك العطرة مع «ملكة
سبأ» « ،»Reine de Sabaوهي
حلوى مذهلة بالشوكوالتة
املجهزة بشوكوالتة موڤنبيك
السويسرية اخلاصة بنسبة
 %72من الكاكاو.
وقــال أوليفيــه شــافي،
الرئيس التنفيذي ملجموعة
فنادق ومنتجعات موڤنبيك:

في عالم فن التذوق البد من
القول بــأن موڤنبيك تتمتع
مبوقــع الريــادة وتشــتهر
بابتكاراتهــا في عالم الطهي
وقدرتهــا على ابتكار أطباق
كالســيكية بلمســة حديثة
بأسلوب قريب جدا من حركة
«بيسترونومي».
ومن جهته ،قال توماس
هولنشــتاين ،مديــر إدارة
املأكــوالت واملشــروبات
ملنطقــة أوروبا لدى شــركة
فنادق ومنتجعات موڤنبيك
والــذي قــاد فريــق الطهاة
في مســيرة تطويــر أطباق
«بيسترونومي»« :لقد حافظنا
على جوهر املطبخ الفرنسي
لكننا صقلناه بشــكل جديد
ومشــوق ،واألهــم من ذلك،
أخذنا بعني االعتبار األذواق
الشــخصية لرواد مطاعمنا
وضيوفنــا املرموقــن حول
العالم».

الموزع ومركز الخدمة المعتمد لشركة «آبل» بالكويت

«آلفا ستور» اختتمت البرنامج التدريبي الصيفي
ملتدربي «لوياك»
أعلنــت آلفا ســتور ،وهي
املوزع ومركز اخلدمة املعتمد
لشركة آبل بالكويت ،عن ختام
البرنامــج التدريبي الصيفي
للدفعة األولــى بالتعاون مع
«لوياك» ،وقد بدأ هذا البرنامج
التدريبي منذ  23يوليو املاضي
واســتمر حتى  23أغســطس
املاضي.
ورحبت إدارة آلفا ســتور
باملتدربني اجلدد ،وقد مت تقدمي
شرح مفصل لهم عن برنامج
التدريــب وأهدافه ،كما قدمت
لهم بعض النصائح واملعلومات
واالرشادات اخلاصة باألجهزة،
وكيفية التعامــل مع العمالء
وتقــدمي الدعــم لهــم طبقــا
للمعاييــر العاملية ،باإلضافة
إلــى التعــرف علــى جميــع
أجهــزة آبل من مــاك ـ آيباد ـ
آيفــون ـ ســماعات البيتــس
واإلكسســوارات .من جانبه،
حتدث مدير «آلفا ستور» أنور

متدربو «لوياك» في «آلفا ستور»

أبــو دراز عــن إتاحــة فرصة
املشاركة ملتدربي «لوياك» ملا
فيها من إضافة فائدة وخبرة
عملية في سوق العمل للطلبة،
تساهم في صقل خبرة املتدربني
خالل فترة التحاقهم بالبرنامج
الصيفي وتزويدهم بالقدرات

الالزمة لتعزيز فرص جناحهم
مع بداية حياتهم املهنية .وأكد
فــارس املقبل املديــر العام لـ
«آلفــا ســتور» عــن أهميــة
دعم وإتاحة فــرص التجربة
العملية ألبنائنا املتدربني من
أجل تعزيز دورنا كشريك في

املسؤولية االجتماعية ولكي
نساعد دوما الشباب الكويتي
علــى بناء مســتقبل وظيفي،
وخلــق فرص داعمــة لهم في
مســيرتهم العمليــة ونتمنى
لهم دوام النجــاح والتوفيق
في حياتهم العلمية واملهنية.

