 06محليات

االحد  16مارس 2014

د.سالم الكندري إخصائي
جراحات الشبكية النادرة ينضم
إلى أسرة مستشفى السيف

الزميلة فيروز فخر الدين تسلم جائزة «األنباء» إلحدى الفائزات

كارول البيم وصونيا جمول

لقطة من إحدى فقرات احلفل

(أسامة أبوعطية)

«بوكسهل» نظمت يوما ً ترفيهيا ً برعاية «األنباء» وعدد من الشركات
آالء خليفة

تنظم كلية بوكسهل الكويت
للبنات احتفاال سنويا ترفيهيا
لطالباتها وموظفيها من اجلهازين
األكادميي واإلداري بعنوان« «�BH
 »CKOpen Day 2014يضم فيه
العديد من الشركات السياحية
والترفيهية فــي الكويت وذلك
يومي الثالثاء واألربعاء املوافق
 11و 12مارس  2014من الساعة
 10صباحــا ولغايــة الســاعة
 4عصــرا فــي حــرم الكليــة ـ
أبوحليفة .وشارك في االحتفال
العديد من الشركات السياحية
والترفيهية ومنهاThe Kuwait :
Scientific Center، Cozmo Bowling
�Center، Dunkin Donut، Nes
،quik Chocolate Flavored Drink
الشركة املتحدة  ،Baroueفندق
كراون بالزا ،شــركة اليوسيفي
  ،Panasonicشــركة الكــوتالغذائية Burger King، Kababji،
Taco Bell، Future Kids، Kids

جانب من احلضور

جناح «األنباء»

 ،Land، Kitcooمطعــم �OrioMil
 ،ane، Infunity – 360 Mallمجلة
الهدف ،ومبشاركة هيكلة القوى
العاملة .برعاية إعالمية مميزة
من جريدة «األنباء» ومجلة City
 Pagesومبشــاركة مميــزة من
القروب التطوعــي Group 965
الذي يحــرص على دعم الكلية
بتنظيم هذا احلدث وتقدمي فقرات
ومســابقات مختلفة ومتنوعة،
وكانت البرامج من تقدمي األستاذ

مشــعل الشــامي بالتعاون مع
األســتاذ يعقــوب يوســف من
قــروب  .965ونظمــت شــركة
اليوسيفي –  Panasonicسحبا
على الكثير من اجلوائز القيمة
وقد علق املهندس نائل سفاريني
وهو  Ketab Product Managerبأن
االحتفــال فرصة إلتاحة املجال
بتعريــف احلضــور ببرنامــج
الشركة لتطوير املدارس الذكية
من خالل نظام كتاب أستوديو

ومنصة التواصــل االجتماعي
التعليمية دردشة واحلواسيب
اللوحية كتابلت.وكان ضيوف
اليوم األول مجموعة من طالبات
الثاني عشر من أكثر من خمس
عشرة مدرسة وأما اليوم الثاني
كان مخصصا لطالبات وموظفي
الكلية وأهاليهن وأطفالهن .وأكدت
الســيدة كارول البيم مسؤولة
العالقــات العامــة ومنظمة هذا
اليوم ،أن الكلية قد وجهت دعوة

إلــى العديد من اجلمعيات التي
تعنى باألطفال ذوي االحتياجات
اخلاصــة وطالبــات املــدارس
الثانوية وذلك ملشاركتهم لنا هذا
اليوم ورسم الفرحة والبهجة على
وجوههم.كما أضافت السيدة بيم
أن الدعوة خالل هذا اليوم كانت
مفتوحة وعامة جلميع األمهات
اللواتي يرغنب في مشاركتنا في
يومنا الترفيهي هذا .ولإلشارة
كانــت هنالك جوائز مخصصة
لهن مقدمة من جريدة «األنباء»
وذلك مبناســبة عيــد األم الذي
يصادف يوم  21مارس .2013أن
هذه الفعاليات تدل على حرص
كلية بوكسهل الكويت الدائم على
التفاعل مع كل األنشطة التي من
شأنها ادراج الفرحة بني طالباتها
اللواتي هن أمهات جيل املستقبل
واملوظفات بأقسام الكلية اإلدارية
وأيضا هن أمهات جليل صاعد.
وتتقدم كلية بوكسهل الكويت
بأحر التهاني والتبريكات لألمهات
وكل عام وكل أم بألف خير.

شركات جديدة تعلن انضمامها إلى معرض «األم» برعاية فريحة األحمد
أعلنت شركة «اكسبو تاج»
لتنظيــم املعــرض واملؤمترات
عــن إطالق معــرض ومهرجان
األم ،برعايــة الشــيخة فريحة
األحمد اجلابر الصباح ،رئيسة
اجلمعيــة الكويتيــة لألســرة
املثالية ،وذلك خالل الفترة من
 21الى  22مارس اجلاري بفندق
ســفير انترناشــيونال  -بنيد
القار .وذكرت الشركة في بيان
صحافي لها ،أن املهرجان الذي
يحمل شعار «أحبك يا أمي» يهتم
بجميع االحتياجات اخلاصة لألم،
وتشــارك فيه أكثر من  30جهة
تشمل (شركات األغذية ،ومنتجات
العناية بالبشرة ومستحضرات
التجميــل ،ومنتجــات وألعاب
لألطفــال ،واملعاهــد الصحيــة
ومراكز التجميــل ،والعديد من
منتجات الشيكوالتة ،ومدارس
عامليــة لتدريــب كــرة القــدم،
وشــركات للهواتــف احملمولة
واإللكترونيات).
«الدلة الذهبية»
وبهذه املناسبة ،أعلنت شركة
الدلة الذهبية العاملية التجارية،
عن رعايتها الذهبية للمعرض
واملهرجــان ،حيــث قــال مدير
املبيعات فيها ،محمد الفالحة ،إن
الشركة ستقوم بطرح مجموعة
مــن املنتجات خــال املعرض،
تتعلق بالطفل واألم ،مشيرا إلى
أن «الدلة الذهبية» تهدف من خالل
هذه املشاركة ،إلى تقدمي منتج

علي النجدي

علي حربا

هاني ياسني

محمد الفالحة

شركة الدلة
الذهبية العاملية
راع ذهبي
التجارية ٍ
للحدث ..و«مسعد
احملدودة»
و«مياه أبراج»
و«أهلية جروب»
مشاركون

عاملي فائق اجلودة لألطفال ،الفتا
إلى أنهــا تقوم بتزويد املجتمع
بأفضل املنتجات العاملية .وأفاد
بأن املجتمع الكويتي هو مجتمع
ريادي في تلبية احتياجات األم
واملرأة بشكل عام ،مقترحا زيادة
التوعية واخلدمات الطبية لالم
واملرأة.

احلنيف على االلتزام به.
وأوضح أن الشركة ستقوم
بطرح أحدث منتجاتها الوطنية
«مياه ڤيدا» والتي مت تصميمها
بعبوة مختلفة وجذابة وبأحجام
مناسبة للمنزل (330مل و500مل)
بتركيبة ألوان فريدة من نوعها
صممــت خصيصــا لتالئــم
احتياجــات األســرة واألم ،ذلك
باإلضافة إلى منتجاتنا املعروفة
«مياه أبــراج» بجميع أحجامها
( 330مــل 500 ،مل 1.5 ،ليتر5 ،
جالونات واألكواب  160مل).وبني
أن املجتمع الكويتي مجتمع مبني
على الترابط األسري واالجتماعي
ودور املرأة فيه بارز جدا وحيوي
وتتم تلبية جميع طلباتها سواء
كانــت أما أو أختــا أو زوجة أو
ابنة ،وملؤسسات الدولة وشركات
القطاع اخلاص دور كبير في ذلك
أيضا حيث نرى بشكل مستمر
احلمالت واملعارض واملهرجانات

التي تعــزز مــن دور املرأة في
املجتمع وحتتفي بهم في جميع
املناسبات على مدار السنة.

«مياه أبراج»
من جهتهــا ،أعلنت شــركة
التكنولوجيــا احلديثة لتعبئة
مياه الشــرب (مياه أبراج) ،عن
مشاركتها في املعرض ،حيث أكد
مســاعد مدير الشؤون اإلدارية
في الشركة علي ناصر النجدي،
احلرص الدائــم على االنخراط
في أغلب األنشــطة االجتماعية
والتوعوية داخل الكويت ،مشيرا
إلى أن هذا املعرض يجدد ويعزز
حب األم الذي جبلنا عليه بالفطرة
والــذي يأمرنا ديننا اإلســامي

أهلية جروب
من جهتهــا ،أعلنت شــركة
أهلية جروب للمــواد الغذائية
واالســتهالكية ،عن مشاركتها
بفعاليــات املهرجــان الثانــي
للمعــرض ،وقــال مديــر عــام
الشــركة علي حربا ،إن الشركة
ستقدم خالل املعرض ،منتجاتها
وبعــروض مميــزة ،وتشــمل
جميع أنواع التوابل والبهارات
والبقوليات املميزة ،والتي من
شــأنها إضفاء طعــم رائع على
املطبــخ الكويتي بصفة خاصة
واملطبخ الشرقي بصفة عامة.
وأوضح حربا ،أن الشــركة
تتطلع من خالل هذه املشاركة،
الــى تعريف أكبر شــريحة من
املجتمــع الكويتــي والشــرقي

على منتجاتها ،مشــيرا إلى أنه
مت إعداد كل ما هو جديد ومتميز
لألم واملرأة بشكل عام .وبني أن
املجتمع الكويتي يحرص دائما
على تلبية احتياجات املرأة واألم
حيث إنها هــي نصف املجتمع
فعندما تشعر املرأة بالرضا فإن
هذا ينعكس علــى جميع أفراد
األســرة وحتب املرأة أن تشعر
بأن املجتمع يهتم بها ومبتطلباتها
حتــى تقوم مبهمة إرضاء أفراد
أسرتها على أكمل وجه.
«مسعد المحدودة»
مــن جانبها ،أعلنت شــركة
مسعد احملدودة ،أنها ستقدم خالل
املعرض مجموعة من منتجاتها
مثل ألبان إلييفير الفرنســية،
و«أنــا إيــف» وهــو مشــروب
غازي مخصــص للمرأة.وبهذه
املناسبة ،قال مدير عام الشركة،
هاني ياسني ،إن الشركة تهدف
من خالل انضمامها للمشــاركة
في املعــرض ،إلــى توعية األم
باملنتجات الصحية لها وألطفالها،
كما ســتقوم بالتوزيع املجاني
ملنتجاتها ،واملساهمة في تقييم
ومتجيد دور املرأة.وأكد حرص
الشــركة على توفيــر وإحضار
املنتجات واألصنــاف الغذائية
التي تهم املرأة بصورة أساسية،
واملســاهمة الدائمــة بجميــع
النشــاطات واملهرجانــات التي
تخص املرأة بصورة عامة واألم
بصورة خاصة.

انضم د.ســالم علي الكندري اخصائــي طب وجراحة
العيون إلى الكادر الطبي العامل في مستشــفى الســيف
ليستقبل مرضى العيون وخصوصا احلاالت النادرة التي
حتتاج إلى تدخالت جراحية دقيقة ومتطورة ،وتأتي هذه
اخلطوة ضمن احلرص الدائم إلدارة مستشفى السيف على
استقطاب أفضل الكوادر
والكفاءات من األطباء
ذوي اخلبرة الكبيرة في
جميع االختصاصات،
ويعــد د.الكنــدري
واحــدا مــن اخلبرات
الهامــة فــي جراحــة
العيون على مستوى
الكويــت والشــرق
األوســط ويحمل عددا
من الشهادات العلمية
في تخصصــه كزمالة
كلية اجلراحني امللكية
د.سالم الكندري
الكنديــة إضافــة إلــى
تخصصــه النــادر في
طب وجراحة الشبكية
من جامعــة أوتاوا في
كنــدا ،كمــا أنــه زميل
في أكادمييــة العيون
األميركيــة وعضــو
اجلمعيــة االوروبيــة
جلراحة الشبكية وله
إسهامات علمية عديدة
فــي مجــال جراحــة
العيــون كجراحة املاء
االبيض باملوجات فوق
د.محمود دشتي
الصوتية وبدون غرز
وجراحة اجلسم الزجاجي ملرضى السكر وجراحات انفصال
الشبكية وثقوب مركز النظر ،إضافة إلى جراحات ضغط
العني وزراعة الصمام وجراحات تصحيح النظر بأنواعها
املختلفة ،كما ان للدكتور الكندري خبرات كبيرة في عمليات
ليزر الشبكية ملرضى السكر وثقوب الشبكية .وتعليقا على
انضمام د.الكندري ألطباء مستشفى السيف قال د.محمود
دشتي املدير الطبي للمستشــفى :يسعدنا جدا أن نرحب
بالدكتور ســالم الكندري في أسرة املستشفى ونعتبر أن
وجوده سيكون إضافة قيمة باختصاصه النادر وخبراته
الكبيــرة وكفاءتــه العلمية ،بالتكامل مــع أحدث األجهزة
والتقنيات العلمية واملتطورة في املستشفى ،وهذا سيبعث
األمل في نفــوس الكثير من مرضــى العيون وخصوصا
أصحاب احلــاالت النادرة .وكما عودنا مرضانا ســنعمل
مــع د.الكندري على تقدمي أفضل اخلدمات التشــخيصية
والعالجية واجلراحية ملرضى العيون في الكويت.

باقة ورد إلى بدر الكندري
من إدارة هجرة حولي
«من ال يشكر الناس
ال يشــكر اهلل» ..باقة
ورد وشــكر وتقديــر
للموظف بدر الكندري
«ابــو ناصر» بــإدارة
الهجرة مبحافظة حولي
على اجلهــود الكبيرة
التــي يبذلهــا خلدمة
اجلمهور ،وتفانيه في
العمــل والتعامــل مع
املراجعني بكل احترام
وإخالص في العمل.

بدر الكندري

عرض خاص على
األجهزة الرياضية لدى
مركز النصر الرياضي

عــرض خاص ومميز على أحــدث اجهزة الرياضة
لصيف  ،2014مع بداية املوســم اجلديد ولتكن جاهزا
للصيف برشاقة ولياقة من خالل احدث وأمتع االجهزة
الرياضية .ان ممارسة الرياضة اليوم حاجة ضرورية
فالكثير يود ان يقلل الوزن الزائد.
من أهم األسس كي حتافظ على البقاء ضمن قوانني
اللياقة البدنية ومتماشــيا مع السياســة الهادفة التي
جتعل من الرياضة حاجة يومية البد من ممارستها .
ويطرح مركز النصر الرياضي في بداية صيف 2014
عرضــا خاصا يســتفيد من خالله العميل من أســعار
تنافسية على االجهزة الرياضية ،وذلك ضمن مجموعة
مختارة من أفرعه .ماركات عاملية وأجهزة مختلفة تدخل
ضمن هذا العرض الــذي يهدف الى دمج الرياضة في
مسار احلياة اليومية واحلفاظ على الصحة والرشاقة
الستقبال موسم الصيف .أجهزة متنوعة بتكنولوجيا
متقدمة لنمط حياة عصري بأسعار مدروسة وتنافسية،
هذا ما يقدمه عرض األجهزة لدى مركز النصر الرياضي
باالضافة الى إمكانية االستفادة من آخر صيحات املوضة
النسائية الرجالية والوالدية.
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WBM�Ë u�œu��√ »U�� ÂUE� ‰ö� s� WO�c�« ”—«bL�«
WO�uK�« VO�«u��« W�«—œË WOLOKF��« w�UL��ô« q«u��«
ÆXK�U��«

∫w�—U��« n�u� V��
@ALTAROMi

Î U�uM� ÎôUH��« UM�K� X�uJ�« qN��u� WOK� XLE�
wL�œU�_« s�“UN��« s� UNOH�u�Ë UN�U��UD� Î UONO�d�
r{ åBHCK Open Day 2014ò Ê«uMF� Í—«œô«Ë
X�uJ�« w� WONO�d��«Ë WO�UO��« U�dA�« s� b�bF�« tO�
W�UG�Ë Î U�U� …d�UF�« W�U��« s� sO�u� Èb� vK� p�–Ë
u�√ WIDML� WOKJ�« Âd� w� dNE�« bF� s� WF�«d�« W�U��«
W�UF�« U�öF�« W�ËR�� œU�√ Àb��« «c� ‰u� ÆWHOK�
w��« UN��U� rO��« ‰Ë—U??� ÂuO�« «c� WLEM�Ë WOKJ�U�
U�dA�« s� b�bF�« rC�Ë ‰UH��ô« «c� w� X�—U�
XN�Ë b� WOKJ�« Ê« v�« rO� —U�√Ë ÆWONO�d��«Ë WO�UO��«

åAOUò «—dI Íd{U× dOOGð dJM²½ ∫ÍdLA«

∫w�—U��« n�u� V��
@ALTAROMi

bF� «u��UHO� ¨rNF� V�UM�� ô
VFA�« sO� ‰UI��ô« …d�� ‚ö�«
Æd{U�L�« dOOG� r� t�«

fK�L�« f??O??z— d??J??M??�??�«
WO�dF�« WF�U��« w??� w�öD�«
X??�u??J??�« Ÿd????� ≠ W??�u??�??H??L??�«
ÍdLA�« r�U� d�U� åAOUò
WO�«—b�« œ«uL�« Íd{U�� dOOG�
w� WO�«—b�« VFA�« s� dO�J�
V���« …d�� ¡UN��« bF� WF�U��«
sO� ‰UI��ô« …d��Ë W??�U??{ô«Ë
ÆVFA�«
W�K� Ê« Íd??L??A??�« s??O??�Ë
W�u�HL�« W??O??�d??F??�« W??F??�U??�??�«
WO�«—b�« VFA�« iF� ÊË—U���
UNO� d{U�� s� Ê« V��� p�–Ë
UN��Ë Ê« s� r�d�« vK� U� —u��œ

ÂuO« åÕU−½ WBò

∫w�—U��« n�u� V��
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ÍœU???M???�« d???� s???O???�√ b????�«
Í—U{ X�uJ�« tF�U�� w�UO��«
UO�UF� —«dL��« »U??�– bL�√
UN�bI� w��« w�UO��« ÍœU??M??�«
WO�UF� UNM� ÊU??� w��«Ë W�KDK�
uC� W??�U??�—Ë —uC�� XLO�√
Í—bMJ�« tK�«b�� ÍbK��« fK�L�«
WO�UL��ô« ÂuKF�« WOK� bOL�Ë
·U{√Ë ÆÍdO�√ U{d�«b��ÆœÆ√
¡UF�—ô« Âu� ÂUI� ·u�Ë ∫»U�–
åÕU�� tB�ò Ê«uMF� Èd�√ …Ëb�
—«d??�√ W��UJ�« s� q� —uC��
‰U�� w� j�UM�«Ë Í—U??B??�ô«
wKF�« sO�� w�UL��ô« q«u��«
ÆÁu�F�« r�U� l�cL�«Ë

»U�– Í—U{ æ

