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الستقبال كل االشقاء ملزيد من 
االستثمار، معبرا عن أن هذا 
هو الهدف الذي يتم احلرص 
عليه، فاملعارض الدولية ترفع 
قيمة التب���ادل التجاري بني 
الدول، خصوصا أن الكويت 
تنعم بقيادة سياسية يساندها 
إجماع شعبي راسخ، في ظل 
نظام دميوقراطي، فضال عن 
موقع استراتيجي مميز وبنية 

أساسية عصرية«.
الدورات  وأكد أن جن���اح 
السابقة ساهم بشكل  الست 
كبي���ر ف���ي تزاي���د اإلقبال 
الهيئات  على املش���اركة من 
واملؤسسات الكويتية في هذا 
املهرجان الكبير الذي يساهم 
بشكل كبير في منو وتطور 
العالقات املتميزة بني الكويت 

وجمهورية مصر العربية.
وأشاد بنمو العالقات بني 
التي  البلدين والتس���هيالت 
تقدمه���ا احلكوم���ة املصرية 
العربي���ة  لالس���تثمارات 
واألجنبية، مما ساهم في أن 
تتدفق االستثمارات الكويتية 
إلى مصر ووصلت استثمارات 
الكويت إلى ثاني أكبر مستثمر 

عربي في مصر.
وش���دد على ان العالقات 
� املصرية بشقيها  الكويتية 
الرسمي والشعبي وما حتمله 
من مشاعر ود واحترام متبادل 
متثل منوذجا حيا ملا يجب ان 
تكون عليه العالقات العربية 
وتشكل حافزا إلحياء التضامن 
العرب���ي والعم���ل العرب���ي 

املشترك.
من جانبه���ا، قالت جنالء 
يوسف الفهد مديرة التسويق 
والعالق���ات العامة ملجموعة 
اجلابري���ة للمع���ارض: »ان 
الس���ابعة لألسبوع  الدورة 
الكويت���ي ف���ي مص���ر تعد 
امللتقى ال���ذي أصبح فعالية 
مهمة، وتظاه���رة اقتصادية 
وإعالمية يتواجد فيها الكثير 
من الكفاءات الرسمية وعلى 
أعل���ى املس���تويات، وكذلك 
املهتمون بالشؤون االقتصادية 

يعود إلى أحضان القاهرة في أكبر تظاهرة كويتية ـ مصرية

»اجلابرية للمعارض«: انطالق األسبوع 
الكويتي السابع مبصر في ديسمبر املقبل

ومبس���تقبل العالق���ة ب���ني 
البلدين«.

وأضافت أن جناح األسبوع 
الكويتي ف���ي عدة دول، مثل 
مصر وبريطانيا ودبي، ساهم 
بشكل كبير في تزايد اإلقبال 
الهيئات  على املش���اركة من 
الكويتية في  واملؤسس���ات 
التظاه���رة االقتصادية  هذه 
الكبيرة، التي تس���هم بشكل 
كبير ف���ي تنمي���ة وتطوير 
العالقات املتميزة بني الكويت 

وجمهورية مصر العربية.
وتابع���ت: إن هذا احلدث 
الكبير يع���د فرصة حقيقية 
إللقاء الض���وء على التطور 
الكبي���ر الذي وصل���ت إليه 
والهيئ���ات  املؤسس���ات 
الكويتية، وعلى منو احلركة 
االقتصادية، ما يسهم بشكل 
كبير في تسليط الضوء على 
اإلجنازات الكويتية في مختلف 

املجاالت. 
واختتمت الفهد تصريحها 
بأن »الكويت في مصر« شعار 
اتخذناه لفعاليات االس���بوع 
الس���ابع في مصر  الكويتي 
اكبر وأنش���ط  وال���ذي يعد 
تظاهرة لفعاليات اقتصادية 
وثقافية وسياحية وإعالمية.. 
هذه التظاهرة س���تظل هدفا 
فعاال ف���ي زيادة قوة ومتانة 
العالقات الكويتية � املصرية، 
الت���ي اصبح���ت منوذج���ا 
يحتذى في جميع املستويات 

واملجاالت.

أعلنت مجموعة اجلابرية 
للمعارض عن إقامة االسبوع 
الكويتي السابع مبصر حتت 
ش���عار »الكويت في مصر« 
بالتنسيق بني سفارة الكويت 
بالقاهرة وسفارة جمهورية 
مصر العربي���ة بالكويت في 
الفترة من 15 الى 18 ديسمبر 
املقبل بقاعة كليوباترا في فندق 
س���ميراميس، ويأتي تنظيم 
املعرض استمرارا للنجاح الذي 
شهده االسبوع الكويتي على 
مدار س���تة معارض في أكبر 
تظاهرة استثمارية وثقافية 
وإعالمية كويتي���ة مصرية 
مشتركة، حيث تشارك أكثر 
من 50 جهة كويتية ومصرية 
متثل القطاعني العام واخلاص، 
وعدد من الشركات الكويتية 

� املصرية املشتركة.
وحقق املعرض جناحا كبيرا 
العالقات  وساهم في توطيد 
التجاري���ة واالس���تثمارية 
والثقافية واإلعالمية الكويتية 
املصرية، وأبرز القاسم املشترك 
بني الكويت ومصر، من خالل 
اإلقبال الكبير على انشطته.

وقال الرئي���س التنفيذي 
ملجموعة اجلابرية للمعارض 
جاب���ر أحمد بهبهان���ي: »إن 
مصر حتتل مكانة خاصة في 
الكويتيني، كما حتتل  قلوب 
الكوي���ت املكانة نفس���ها في 
قلوب املصري���ني«، مضيفا: 
 � الكويتي���ة  العالق���ات  »ان 
املصري���ة عالق���ات متميزة 
ووطي���دة، وتس���تمد قوتها 
م���ن العالقات التاريخية بني 
البلدين في جميع املجاالت«، 
وأكد ان اختيار مصر مركزا 
ومحطة دائمة وثابتة النطالق 
انشطة االسبوع الكويتي لم 
يأت من فراغ، لكنه استند الى 
مقومات كثيرة ومتعددة منها 
موقع مص���ر املمتاز ودورها 
الريادي والقيادي واحملوري 
في املنطقة، كما ان مصر متتلك 
مقومات االستثمار املتعددة في 
مجاالت كثيرة في السياحة 
واالعالم والعق���ار والطرق 
واملوانئ والتعليم والصحة 
واالتصاالت وغيرها، وأشار 
الى ان الكويت من كبرى الدول 
العربية املستثمرة في مصر 
حيث تتجاوز االس���تثمارات 
الكويتية أكث���ر من 25% من 
االس���تثمارات العربي���ة في 

مصر.
وأض���اف: »اذا كان هدف 
الكويتي مبختلف  التجم���ع 
قطاعاته في مصر هو التعرف 
على فرص ومجاالت االستثمار، 
 جنالء يوسف الفهد  جابر أحمد بهبهاني فإن مصر كذلك تفتح ذراعيها 

طريف العوضي

البوتك���س والفيلرز  حقن 
وجلس���ات امليزوثيراب���ي 
لشد اجلسم وعالج الشعر 
وشد البش���رة وعالج آثار 
الى  حب الشباب باإلضافة 
جلسات امليزوثيرابي الذابة 
الدهون وازالة الشعر بأحدث 
أجهزة الليزر بدون ألم، كما 
يتوفر مركز طيبة للتأهيل 
والع���الج الطبيع���ي حيث 
املراكز املميزة  يعتبر م���ن 
والقليلة ف���ي الكويت التي 
تقدم خدمات تتعلق بالعالج 
الطبيعي والتأهيل كاإلصابات 
الرياضية والكيروبراكتيك 
)الع���الج الي���دوي( لعالج 
الفقري  العم���ود  مش���اكل 
املختلفة وآالم الظهر والرقبة 
املزمن���ة ب���دون أي تدخل 
جراحي او عقاقير، باالضافة 
الى معاجلة اآلالم الناجتة عن 
االنزالق الغضروفي وايضا 
العمود  معاجلة اعوج���اج 
الفق���ري عند األطفال وذلك 
حتت إش���راف طاقم طبي 
متدرب وذو خبرة واسعة، 
باإلضافة إلى خدمات قسمي 

األشعة واملختبر.
 للمزيد م���ن املعلومات 
ح���ول األقس���ام املتوفرة 
الت���ي تقدمها  واخلدم���ات 

إضافة كبيرة للعيادات كأحد أفضل األطباء في مجاله

عيادات طيبة التخصصية في الفنطاس ترحب 
بانضمام اختصاصي طب األطفال د.مشعل الكندري

العيادات ميكنكم زيارة طيبة 
للعيادات التخصصية في 
الفنط���اس قطع���ة 3 أبراج 
الش���اهني، أو اإلتصال على 
مركز خدمة املراجعني على 

مدار الساعة.

ضمن جهودها املستمرة 
لضم أفضل الكوادر الطبية 
إلى طاقمه���ا الطبي املميز، 
أعلن���ت طيب���ة للعيادات 
التخصصية في الفنطاس عن 
انضمام د.مشعل الكندري، 

إختصاصي طب األطفال. 
الس���ياق  ه���ذا  وف���ي 
صرح رئي���س مراكز طيبة 
التخصصية ناصر الشايجي 
قائال: يس���رنا في عيادات 
طيبة التخصصية أن نرحب 
بانضمام د.مشعل الكندري 
والذي يعتبر إضافة كبيرة 
للعيادات، فهو يتميز بكونه 
أحد أفضل األطباء في مجاله 
حيث انه حاصل على البورد 
الكويتي في ط���ب األطفال 
وخري���ج الكلي���ة امللكي���ة 
للجراحني في ايرلندا باإلضافة 
إلى عضويته في العديد من 
اجلمعيات الطبية كاجلمعية 
الطبية الكويتية ومنس���ق 
الكويت���ي لألطفال  للبورد 
الفروانية،  في مستش���فى 
كما انه ش���ارك في العديد 
من املؤمترات وورش العمل 
الطبية، حيث يقوم د.مشعل 
بتوفير العديد من اخلدمات 
الطبية مثل تشخيص وعالج 
أمراض األطفال العامة، عالج 
الرب���و والتهاب���ات الصدر 
واحلساسية، متابعة وعالج 
الش���هية والنمو،  ضع���ف 
متابعة األطفال اخلدج، عالج 
التغذية،  السمنة ومشاكل 
وعالج التهابات البول والكلى 

والتبول الال إرادي.
يذكر أن عي���ادات طيبة 
الفنطاس  التخصصية في 
تضم عدة أقسام مختلفة مثل 
قسم األطفال، وقسم األمراض 
اجللدية والليزر حيث تقدم 
ناصر الشايجيالعديد م���ن اخلدمات منها   د. مشعل الكندري 

وأعرب مسؤولو وموظفو 
الشركة عن شكرهم وامتنانهم 
ملستشفى السيف على هذه 
املبادرة الكرمية وأثنوا على 
النصائح الطبية املقدمة من 

الكادر الطبي.
من جهت���ه، أعرب نائب 
الرئيس التنفيذي للعالقات 
العامة والتس���ويق طريف 
العوض���ي ع���ن س���عادته 
بالتجاوب الذي لقيته دعوة 
مستش���فى السيف لشركة 
نوكي���ا للش���بكات إلجراء 
الفحوصات والتحاليل الطبية 
ملوظفيها والذي يعكس كما 
قال العوضي »حرص شركة 
نوكيا على االهتمام بصحة 

موظفيها«. 
وأض���اف العوض���ي: ال 

بد أن تضطلع املؤسس���ات 
الطبية احلكومية واألهلية 
مبس���ؤوليتها االجتماعية 
بالتوعي���ة مبرضى ارتفاع 
ضغط الدم والسكري نظرا 
ملا تش���ير إليه اإلحصاءات 
الرس���مية م���ن تزايد في 
أع���داد املصاب���ني بهما في 
الكويت، وذل���ك من خالل 
احلمالت اإلعالمية املوجهة 
وحث اجلمي���ع على إجراء 
الط��بي���ة  ال�فح��وص���ات 
والتحاليل الالزمة الدورية 
لضمان السالمة أو على األقل 
البدء في العالج في مراحل 
مبكرة جتنبا للمضاعفات 
اخلطيرة التي يسببها مرضا 
الس���كر وارتف���اع الضغط 

الشرياني.

للموظف���ني عل���ى ضرورة 
إجراء الفحوصات الروتينية 
دوريا للتأكد من عدم اإلصابة 
واملس���ارعة إل���ى مراجعة 
األطباء املختص���ني عندما 
تثبت التحاليل والفحوصات 
حالة إصابة، كما شدد أطباء 
الس���يف على  مستش���فى 
ض���رورة االلتزام بنصائح 
األطباء التي تقدم للمرضى 
الدوائية  والتزام اجلرعات 
املوصى بها وعدم االجتهاد 

في مقاديرها.
وفي نهاية اليوم الطبي 
املفتوح ملوظفي شركة نوكيا 
للش���بكات قدم مستشفى 
الهداي���ا ملوظفي  الس���يف 
الشركة، متمنيا لهم حياة 
عامرة بالصحة والسعادة. 

ف���ي مب���ادرة الفتة قام 
مستش���فى السيف بإجراء 
فحوصات طبي���ة ملوظفي 
ش���ركة نوكيا للش���بكات، 
حيث أجريت جلميع املوظفني 
فيه���ا حتالي���ل مخبري���ة 
الس���كر  لقياس مس���توى 
الدم وفح���وص طبية  في 
لقياس مس���توى الضغط 

الشرياني.
وتأتي هذه اخلطوة من 
إدراكا  الس���يف  مستشفى 
منها ألهمية هذين املرضني 
أكثر  اللذي���ن يعدان م���ن 
األمراض انتشارا في الكويت 
وإميانا من املستشفى بالدور 
االجتماع���ي الذي يجب أن 
تلعبه املؤسس���ات الطبية 
الكويتي���ة ف���ي التوعي���ة 
بخطورتهم���ا والوقاية من 

اإلصابة بهما.
وحرص الكادر الطبي في 
املستشفى على تزويد موظفي 
»نوكيا للشبكات« مبعلومات 
مهمة عن هذي���ن املرضني 
وأعراضهما واألسباب التي 
ت���ؤدي إلى اإلصاب���ة بهما 

وأساليب الوقاية.
ال���كادر الطبي  وقد أكد 

من فريق العملجانب من الفحص الطبي

»السيف«: فحوصات وحتاليل طبية ملوظفي »نوكيا للشبكات«

»بلو لو« للدعاية واإلعالن حتتفل باليوم العاملي للسالم

أكادميية الكويت للموسيقى حتتفل بخريجي دوراتها الصيفية

وتضم ش���ركة بلو لو 
للدعاية واإلعالن والعالقات 
العام���ة صوته���ا ملبادئ 
الس���الم والدميوقراطية 
اللذي���ن جتمعهما روابط 
عضوي���ة. فهم���ا مع���ا 
يؤسسان ش���راكة تعود 
باخلير على اجلميع. هذا 
وتفتتح قاعة كاب للفنون 
املعاصرة مس���اء يوم غد 
األحد 21 س���بتمبر 2014 
الس���اعة 7 مساء معرض 
»يوم للسالم« بالتعاون 
الفني في  مع الصال���ون 

الكويت.
ويعتب���ر الصال���ون 
الكويت قد  ف���ي  الفن���ي 
أس���س بدع���م ثابت من 
قاع���ة كاب الفن املعاصر 
بنية خلق منصة إلطالق 
وعي جماعي للسالم، وذلك 
عبر ضم فريق من الفنانني 
واملوس���يقيني واألف���راد 
اخلالقني واملتجانس���ني، 
الذين عقدوا العزم على أن 
يجتمعوا في بوتقة واحدة 
تروج للمحبة والسالم عبر 

املوسيقى والفن.

بيضاء برسومات ابتكروها 
بأنفس���هم ترمز الى يوم 
العاملي، وتدعو  الس���الم 
اجلميع للمشاركة وزيارة 
قاعة كاب التي تعتبر أكبر 
مؤسسة فنية خاصة غير 
ربحية في الكويت، وتعمل 
الوعي  جاهدة على نشر 
الكويت، ودعم  الفني في 
التي  احلمالت واملعارض 
تبحث في املبادئ اإلنسانية 
كالس���الم واحلوار ونبذ 
العنصري���ة إضاف���ة الى 

حقوق الطفل والتعليم.

ف���ي الي���وم العامل���ي 
للس���الم، نظمت ش���ركة 
بلو لو للدعاية واإلعالن 
العامة يوما  والعالق���ات 
ب���ني موظفي  تضامني���ا 
الش���ركة، بهدف توجيه 
انتب���اه مختل���ف أطياف 
املجتمع الى أهمية املشاركة 
في االحتفال بيوم السالم 
الذي يق���ام في قاعة كاب 
للفنون املعاصرة مبشاركة 

أكثر من 80 فنانا.
ولهذا اليوم، قام موظفو 
الشركة بارتداء تيشيرتات 

السنة )آية باشة( أما الفائزون 
بامليدالية الذهبية وش����هادة 
التميز فهم: نور الغامن، راكان 
وابتسام الغدار، تارا وسراج 
احلفار، رف����اه الفضلي، دانة 
الصفار ودرناز دشتي. وقاموا 
بأداء مجموعة من املعزوفات 
املختلفة من ضمهنا معزوفة 
فورليز لبيتهوڤن التي عزفتها 
والدة كل من راكان وابتسام 
الغدار. وكان اخلتام معزوفة 
شوبان الش����هيرة »بولينيز 
بأدائها  التي قام  العسكرية« 
أخ »في لي«، »هاي وي لي« 
البالغ من العمر 10 سنوات وقد 

نال ب����دوره أيضا العديد من 
اجلوائز في الكويت واخلليج. 
ومن ث����م مت توزيع اجلوائز 
على الطلبة بحضور مؤسسي 
املدرسة بروفيسور »سيزاري 
أوفركوف����ج« وفجر املزيدي 
ومت التقاط الصور اجلماعية 
مع كافة املدرس����ني والطلبة 

املشاركني باحلفل.
أكادميية الكويت للموسيقى 
هي مدرسة محترفة لتعليم 
املوسيقى واآلالت املوسيقية 
كالبيانو، الصوتيات، الكمان 
والفلوت وهي تقع في مدرسة 

الدانة في سلوى.

الشرف من املجلس املرتبط 
امللكية للموسيقى  باملدرسة 
وقد فازت بأعلى اجلوائز في 
الكويت وأيضا في املسابقات 
واملهرجان����ات املقام����ة ف����ي 
اخلليج، وتستكمل »في لي« 
دراس����تها حاليا في املدرسة 
امللكية للموس����يقى باململكة 

املتحدة.
وأقامت أكادميية الكويت 
يوم اجلمع����ة املاضي حفال 
لطلبة الصي����ف والذي كان 
مبش����اركة عدد من الطالب 
الصغ����ار وأصغره����م تبلغ 
من العمر 3 سنوات ونصف 

أع����دت أكادميية الكويت 
للموسيقى دورات صيفية في 
يونيو املاضي لتعليم عزف 
البيان����و خالل فترة الصيف 
حيث قام بتدريسها العازفة 
الصينية احملترفة »في لي« 
والتي عاش����ت منذ طفولتها 
في الكويت كشابة فنانة حتت 
رعاية مؤسسي مهرجان كنز 
املواه����ب وبرنامج أكادميية 
الكوي����ت للموس����يقى »أنا 
أوفركوفج« والحقا »كارول 

ماسترناك«.
ل����ي« على  حصلت »في 
دبل����وم ع����ال م����ع مرتب����ة 

لقطة تذكارية مع املشاركني بالدورة الصيفية أكادميية الكويت للموسيقى ترعى وتنمي املواهب املوسيقية

تقصي مرضي 
السكري في 

الدم والضغط 
الشرياني


