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فريد الصراف  فاضل الصفار

د.عبداهلل املطوع يقدم نصائح طبية

م.عدنان شهاب مرحبا باحلضور

جمع غفير من احلضور في بافتتاح ممشى الرميثية

يوم صحي توعوي في افتتاح 
ممشى الرميثية

افتتحت جمعية الرميثية التعاونية »ممشى الرميثية 
ق6« بحلته اجلديدة ضمن اليوم الصحي التوعوي الذي 
أقامتة بالتنسيق مع املركز الصحي باملنطقة، إدارة تعزيز 
الصحة ملنطقة حولي. وأكد رئيس مجلس اإلدارة فاضل 
الصفار، الذي شارك في فعاليات هذا اليوم، أن مجلس 
اإلدارة لن يتوانى عن تقدمي جميع انواع األنشطة املفيدة 
ألبناء الرميثية، الفتا إلى أن العمل التعاوني ال يقتصر 
على اجلمعيات فقط بل من أهم أهدافه تقدمي اخلدمات 

االجتماعية وغيرها إلى املساهمني وأبناء املنطقة. 
وبدوره بني نائب رئيس مجلس اإلدارة فريد الصراف 
أن اإلدارة حرصت على أن يكون املمش���ى مميزا ويقدم 
أغراضا متعددة، وأقمنا ملعبني واحدا لكرة القدم والثاني 
لكرة الطائرة، ومنطقة للعب األطفال والكبار ولواحات 
إرشادية ومت تزيني املمشى بأشجار تضيء ليال ومضمار 

ملون جميل.
من جهته قال رئي���س اللجنة االجتماعية م.عدنان 
شهاب: ان مشروع املمشى استغرق 4 شهور، وأثمرت 
حصادا طيبا ال مثيل له وهو هذا املمشى متعدد األغراض 
الترفيهية والصحية، وأش���ار م.شهاب إلى أن مجلس 
اإلدارة لديه الكثير من املفاجآت التي سيعلن عنها في 

الوقت املناسب.
يوم جميل عاش���ه أهالي الرميثية في أجواء مميزة 
جمعت بني الترفيهية والصحية، وشارك فيها د.عبداهلل 
املطوع – حيث تواجدت في املكان سيارة فحص القلب 
والتنف���س والس���كري والضغط وغيره���ا إلى جانب 
توزيع الهداي���ا على الكبار والصغ���ار الذين كان لهم 

حصة األسد.

»رويال حياة« ترحب  بالدكتور حامت 
سالم   وتضمه لطاقمها الطبي

رحب مستشفى رويال حياة بانضمام د.حامت سالم الى 
فريقها الطبي ضمن رؤية واضحة الستقطاب الكفاءات 
التي تضمن تصدر املستشفى في القطاع الصحي وتوفير 
أفضل اخلدمات والعالجات املتطورة للمرضى. اجلدير 
بالذكر أن د.حامت س���الم استشاري األشعة والتصوير 
حاصل عل���ى دكتوراه من 
جامعة القاهرة وهو عضو 
جمعية األشعة التشخيصية 
األميركي���ة, لدي���ه العديد 
من األبح���اث املختصة في 
التشخيص في مجال القلب 
واجلهاز الهضمي والرنني 
املغناطيسي في تشخيص 
أم���راض اجلهاز العصبي.  
د.حامت خبير في تشخيص 
أمراض اجله���از الهضمي 
بواسطة األشعة املقطعية 
والرنني املغناطيسي وتش���خيص أمراض جهاز البول 
والتناسل وأمراض الشرايني واألوردة الطرفية والرقبة 
واملخ والثدي والغدد واألورام. وقد أعرب د.حامت سالم عن 
سعادته باالنضمام لفريق أطباء مستشفى رويال حياة 
كونه السباق في توفير اخلدمات املتطورة واحلديثة, 
إضافة ال���ى وجود أقطاب املجال الصحي ضمن فريقه. 
ويلتزم مستش���فى رويال حياة باس���تقطاب الكفاءات 
حرصا منه على استمرار تقدمي أفضل اخلدمات الطبية 
للمرضى، إضافة الى تطوير األساليب العالجية لتتوافق 
مع املعايير العاملية للمحافظة على سالمة املرضى بكل 

الظروف واألوقات.

 د.حامت سالم 

معرض »نبض لتعزيز الثروة الوطنية« 
في خيمة نفط الكويت السبت

يقيم برنامج نبض لتعزيز الثروة الوطنية مساء 
السبت املقبل معرضا في خيمة شركة نفط الكويت 
في منطقة األحمدي مبشاركة الفرق ال� 12 التي تأهلت 
للمرحلة الثالثة الختيار 4 فرق من قبل جلنة التحكيم 
التي تتكون من رؤس����اء فرق عمل من ش����ركة نفط 

الكويت ومؤسسني من برنامج البروتيجيز.
وسيقدم كل فريق خالل املعرض تقريرا عن مشروعه 
سواء باستخدام أدوات مرئية لعرض املشروع أو عن 
طريق جتسيد املش����روع في شكل مجسم او غيرها 
من األدوات األخرى التي تتناسب مع طريقة عرض 

املشروع.
وق����د بذلت الفرق الفائزة جه����ودا مضنية طيلة 
األسابيع الثالثة الفائتة إلخراج مشاريعها بصورة 
جيدة، وذلك مبساعدة مرشدي شركة نفط الكويت.

يذكر ان برنامج نبض الوطني الذي تشرف عليه 
شركة نفط الكويت بالتعاون مع برنامج البروتيجيز 
يعنى بكل اجلوانب الثقافية واالقتصادية والنفطية من 
منظور تعزيز هذه الثقافة بني الشباب الكويتي، كما 
يركز البرنامج ايضا على خلق جيل يتحلى بالقيادة 
واملعرفة بثروته الوطنية باإلضافة الى البعد اإلنساني 

واالجتماعي للنفط وعالقته بالكويت.

بهبهاني: »األنباء« مسيرة
صدق وموضوعية وعطاء مشرف

بعث رئيس حترير مجلة اخلليج الزميل احمد اسماعيل 
بهبهاني كتاب تهنئة مبناسبة حفل »األنباء« السنوي قال 

فيه: األخ الكرمي األستاذ يوسف خالد املرزوق احملترم
رئيس حترير جريدة »األنباء«

حتية طيبة وبعد
يسعدني مبناسبة 
م����رور 38 عاما على 
»األنب����اء«  ص����دور 
الغ����راء أن أتقدم لكم 
وال����ى جميع العاملني 
في جريدتكم املوقرة 
بأسمى آيات التهاني.

ونعب����ر لك����م عن 
خالص مشاعر التقدير 
واإلعجاب مبس����يرة 
الصدق واملوضوعية 
ل� »األنباء« وعطائها 
املشرف والهادف والتي 
كونت من خالله قاعدة 

جماهيرية ملهنيتها ومصداقيتها في نقل اخلبر مما أكسبها 
مكانة متميزة يش����هد بها اجلميع«. فقد أثبتت »األنباء« 
حرفية ومهنية صحافية راقية جعلتها حتوز احترام القراء 
واملتابعني لها، ومتيز طرحها بصدق املعلومة والتعاطي 
املتوازن مع كل ما يتعل����ق بالقضايا العربية والعاملية، 
حيث أبرزت وجه الكويت احلضاري املشرق أمام شعوب 
العالم. أمتنى لكم االستمرار في نهجكم اإلعالمي املتميز 
وحرصكم الدائم على االرتقاء بالصحافة واإلعالم، سائلني 

املولى عز وجل ان يدمي عليكم الصحة والعافية.

أحمد اسماعيل بهبهاني

اليوم العاملي للغة اإلجنليزية
 في األمم املتحدة .. احتفاء 

بالتعددية اللغوية والتنوع الثقافي
اغتنم املجلس الثقافي البريطاني يوم األمم املتحدة العاملي 

للغة اإلجنليزية ليحتفي بفوائد التعددية اللغوية.
اليوم العاملي للغة اإلجنليزي���ة في األمم املتحدة هو 
احتفال سنوي باللغة اإلجنليزية، إحدى لغات األمم املتحدة 

الرسمية. 
وقد حتدث املدير اإلقليمي للمجلس الثقافي البريطاني 
أدريان ش���ادويك، احلاص���ل على وس���ام اإلمبراطورية 
البريطانية، عن الفرص التعليمية واملهنية التي تتيحها 
اللغة اإلجنليزية كلغة ثانية لألشخاص املقيمني في منطقة 
الشرق األوسط وشمال أفريقيا وأشار بالقول: »تلجأ حكومات 
املنطقة بشكل متزايد إلى اللغة اإلجنليزية كوسيلة قيمة 
تساهم في منوها االقتصادي وفي إعداد يد عاملة تتمتع 
مبهارات عالية. ويبذل املجلس الثقافي البريطاني، باعتباره 
أكبر مقدم خلدمات تعليم اللغة االجنليزية وامتحاناتها في 
املنطقة، قصارى جهده لدعم ومتكني األعداد املتزايدة من 
الشباب الراغبني في تعلم االجنليزية، وحتصيل املؤهالت 
واكتساب املهارات، وزيادة الفرص املتاحة لهم في مجالي 

العمل والتعليم«.
وقد قام املجلس الثقافي البريطاني في الشرق األوسط 
وش���مال أفريقيا بتدريس اللغة اإلجنليزية ملا يزيد على 
195 ألف طالب منذ العام 2010. وفي العام املاضي، قدم ما 
يزيد على 420 ألف امتحان في اللغة اإلجنليزية للمتعلمني 

األفراد ولقطاع الشركات.
أما على شبكة اإلنترنت، فتضم صفحة املجلس الثقافي 
البريطاني LearnEnglish MENA على الفيسبوك 2.5 مليون 
متابع ممن يستخدمون مواد املجلس الثقافي البريطاني 
لتحسني لغتهم اإلجنليزية، والتواصل مع مجتمع إلكتروني 
من زمالئهم املتعلمني. هذا ويقدر عدد الذين يتعلمون اللغة 
اإلجنليزية في املنطقة حاليا بحوالي 50 مليون شخص، 
وذلك على أيدي ما يزي���د على 430 ألف معلم، مع تزايد 

الرغبة في إجادة هذه اللغة.
وأضاف اندرو جالس املدي���ر العام للمجلس الثقافي 
البريطان���ي في الكويت قائال: »اللغة اإلجنليزية هي لغة 
التجارة الدولية، وأولئك الذين يتقنونها يتمتعون مبهارة 
متيزهم عن غيرهم في نظر صاحب العمل احملتمل، ففي 
عاملن���ا املترابط تعد القدرة على حت���دث لغة عاملية مثل 
اللغة اإلجنليزي���ة أمرا ذا قيمة كبيرة بالنس���بة للفرد، 
وتساعد اللغة اإلجنليزية كلغة عاملية على بناء عالقات 
من التفاهم والثقة بني الثقافات، حيث انها تس���د الثغرة 
اللغوية، مما يسمح للناس بالتعبير عن أفكارهم وتبادل 

اخلبرات والتواصل مع بعضهم البعض«.


