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»ساعات العروض املميزة« عروض ينفرد 
بها »دار الشفاء« على خدمات قسم اجللدية

قس����م األم����راض اجللدية 
باملستشفى خدماته لعالج 
جميع األمراض اجللدية، حيث 
يقدم اخلدمات العالجية إلزالة 
التجاعيد من الوجه وإعطاء 
النضارة والرونق للبشرة 
ومنع تساقط الشعر وعالج 
تصبغات الوجه وآثار ندبات 
ح����ب الش����باب والوحمات 
الدموية والشعيرات املنتفخة 
بالوجه. كما يوجد باملستشفى 
قس����م خاص يحتوي على 
أحدث أجهزة الليزر متعددة 

االستخدامات.
ويض����م القس����م أفضل 
األطباء ذوي اخلبرة والكفاءة 
إل����ى جانب فنيات  العالية 
لي����زر على أعلى مس����توى 
تدريبي، األمر الذي يعكس 
التزاما وحرصا على تعزيز 
ريادة مستشفى دار الشفاء 
لتقدمي أفضل اخلدمات الطبية 

للمرضى على الدوام.

البشرة والتقشير الكيميائي 
والكريستالي.

وفي ه����ذا الصدد صرح 
د.محمد فتحي، استش����اري 
ورئيس قسم األمراض اجللدية 
مبستشفى دار الشفاء وعضو 
كلية األطباء امللكية بإجنلترا 
واحلاص����ل على زمالة كلية 
األطب����اء واجلراحني امللكية 
بجالس����جو: »مت تخصيص 
عدد معني من الساعات خالل 
اليوم يحصل خاللها العميل 
على خصم يصل ل� 25% على 

اخلدمات السابقة«.
وأضاف: »على العميل أن 
يتواجد ضمن ساعات العرض 
والتي تبدأ من الساعة الثامنة 
وحتى الس����اعة العاش����رة 
صباحا أو من الساعة التاسعة 
وحتى الساعة احلادية عشرة 
مساء على أن يتم حجز املوعد 

سابقا«.
على جان����ب آخر، يقدم 

أعل����ن قس����م األمراض 
اجللدية في مستش����فى دار 
الشفاء عن اطالقه لعروض 
خاصة حتت اسم »ساعات 
العروض املميزة« على بعض 
اخلدمات التي يقدمها القسم 
والتي تش����مل لي����زر إزالة 
الشعر، جلس����ات تنظيف 

د.محمد فتحي 

54 ألف ساندويتش »ماك مافن بالبيض« مجاني

مطاعم ماكدونالدز الكويت 
حتتفل بيوم الفطور الوطني 9 مارس

أعلن���ت ماكدونال���دز الكوي���ت عن 
مش���اركتها في احتفال »ي���وم الفطور 
الوطني« السنوي الثالث يوم 9 مارس، 
واخلاص بسلس���لة مطاعم ماكدونالدز 
العاملية حيث ستنضم مطاعم ماكدونالدز 
في الكويت إلى أكثر من ستة آالف مطعم 
في الش���رق األوسط وآس���يا وأفريقيا 
في أكبر احتفالية فطور على مس���توى 
العالم، وبهذه املناس���بة، وحتت شعار 
»يوم فطورنا س���وا«، سيقدم كل فرع 
من ال���� 54 فرعا من مطاعم ماكدونالدز 
الكويت لعمالئه ألف ساندويتش »ماك 
مافن بالبيض« مجانا، بني الساعة 6 و10 

صباحا، وفقا ألسبقية احلضور. 
وتعتبر وجبة الفطور أهم وجبة في 
اليوم لصحة اجلسم والعقل وفقا خلبراء 
التغذية في جميع انحاء العالم، إذ متد 
اإلنسان بالطاقة الضرورية التي يحتاجها 
في النص���ف األول من النهار، وينصح 
اخلبراء بضرورة تناول وجبة الفطور 
بش���كل يومي، لذلك تق���دم ماكدونالدز 
مجموعة من اخليارات املتوازنة لوجبة 
الفطور التي ترض���ي مختلف األذواق 

وأساليب احلياة.
وقال مدير التسويق في ماكدونالدز 
الكويت شريف قطري: »نحن ندرك في 
ماكدونالدز أهمية تناول وجبة صباحية 
غنية، ونفتخر بتقدمي قائمة فطور عالية 

اجلودة وبأسعار تناسب اجلميع، وتوفر 
قائمة فط���ور ماكدونالدز مجموعة من 
اخليارات املتوازنة للراغبني في تناول 
فطور سريع على الطريق، أو لالستمتاع 

بها كبداية هادئة ليومهم«. 
وتضم قائم���ة فط���ور ماكدونالدز 
مجموعة من الساندويتشات بخبز »ماك 
مافن« احملمص الشهير لطاقة صباحية 
لذيذة، والتي تشمل ساندويتشات »ماك 
مافن الس���جق« و»ماك مافن بالبيض« 
و»ماك مافن البيض والسجق«، ذلك مع 
إضافة بطاطس »الهاش براون« املقرمشة 
وكوب من قهوة ماكدونالدز الفريدة أو 
العصير الطازج لالستمتاع بصباح مفعم 

باحليوية والنشاط.
وتلتزم ماكدونالدز دوما وبأولوية 
قصوى بتقدمي أفضل املنتجات بأجود 
املكونات ضمن قط���اع مطاعم اخلدمة 
السريعة، كما أن جميع املنتجات املقدمة 
في مطاعمها بالشرق األوسط هي حالل 
100%، وجرى فحصها واملصادقة عليها 
من قبل الهيئات احمللية وخبراء تصديق 
املنتج���ات احلالل في ال���دول املصدرة 
ومسؤولي اجلمارك في ميناء الوصول، 
وتستورد جميع اللحوم املستخدمة في 
مطاعم ماكدونالدز من موردين موثوقني 
يشاطرون الشركة التزامها العميق بأعلى 

معايير اجلودة.

 »بي اتش أس« تطلق تشكيلة الربيع والصيف
أم����ا املالب����س الرجالية 
فخرجت مستوحاة من الفن 
اجلمالي الفرنس����ي، فشّكل 
العنص����ر  األزرق  الل����ون 
األساسي للتشكيلة، وتخللتها 
تصاميم كالسيكية بدرجات 
اللون النيلي والفيروزي مع 
ملس����ات من اللون املرجاني 
واألخض����ر، لتضيف املزيد 
من احلداثة. وظهرت أيضا 
إيحاءات رياضية من خالل 
الطبعات فأضفت رونقا فريدا 

على املالبس.
من جهة أخ����رى، قدمت 
تش����كيلة أزي����اء األطف����ال 
صيحات جديدة من املوضة 
تليق باحتياجاتهم اليومية. 
وكانت مجموعت����ا Belle و
Sweet Georgia األب����رز في 
مالبس البنات، إذ جمعت في 
تصاميمها بني األلوان الزاهية 
املرحة من جه����ة وطبعات 
الزهور الداكنة على بنطلونات 
اجلينز الضيقة. وبالنسبة 
إلى مالبس األوالد، متحورت 
التصاميم حول مجموعتي 
 Motorcycleو One Horse Town
األساس����يتني املميزة بقطع 
اجلينز والرس����وم املرحة. 
وبرزت منها تي � ش����يرت 
البيسبول الذي ميكن ارتداؤه 
مع القمي����ص املقلم لتمنح 
األوالد مظه����را عصريا. مع 
إطالق قسم املفروشات املنزلية 
ملوسم خريف وشتاء 2014، 
قدمت بي اتش اس تصاميم 
رائعة بألوان جذابة ملوسم 
ربيع وصيف 2015. واستمدت 
هذه التشكيلة إيحاءاتها من 
مياه البحر األبيض املتوسط 

الالزوردية.

املوسم: تعود القطع املفضلة 
ذات القيمة املميزة التي اعتدمت 
عليها وأحببتموها لدى بي 
ات����ش اس، لك����ن بتصاميم 

زاهية أكثر.
تش����كيلة ربيع/ صيف 
2015: متيزت تشكيلة األزياء 
النسائية العصرية بلمسة 
أنثوي����ة ظهرت م����ن خالل 
األلوان الفاحتة واملبهجة التي 
طغى عليه����ا اللون األبيض 
كلون أساسي تكمله درجات 
الرم����ادي الفاحت����ة وألوان 
الباستيل الهادئة. ويبدو أن 
موضة السبعينيات عادت 
الى الواجهة في هذا املوسم 
مع األوفرول او اجلمبسوت 
األنيق. كما ع����ادت موضة 

مالبس اجلينز البسيطة.

أطلق����ت بي ات����ش اس 
تش����كيلتها اجلديدة ملوسم 
ربي����ع/ صي����ف 2015، التي 
تضم قطعا أساسية بألوان 

وتصاميم عصرية.
أفضل قيمة مميزة لهذا 

الفضالة: جتربة 
طبية فريدة من 

نوعها على مستوى 
العالم وخدمات 

غير مسبوقة

نحمل هدفًا 
إستراتيجيًا واضحًا 
للنهوض بالقطاع 
الطبي والرعاية 

الصحية في الكويت

 »الصاحلية مديكال باڤليون« أحدث اخلدمات الطبية

)هاني عبداهلل( طاقم عمل مركز »الصاحلية مديكال باڤليون« الطبي 

من جناح األطفال من املركز الطبي جتهيزات حديثة راشد الفضالة 

أحدث مركز طبي على الطراز العاملي يضم أشهر األطباء االستشاريني في جميع التخصصات

افتتاح »الصاحلية مديكال باڤليون« بقلب العاصمة

وتوفير كل سبل الراحة، يتم 
حجز املواعيد مسبقا لضمان 
اجلودة ولتوفير عناء االنتظار 
مبا يس����اهم في تقدمي افضل 
اخلدمات الطبية وتوفير متسع 
من الوقت لكل زائر لطرح جميع 
األسئلة التي يرغب في معرفتها، 
وليمنح الطبيب الفرصة من أجل 
دراسة وتشخيص احلالة دون 
القلق على استقبال اكبر عدد من 

املراجعني في آن واحد.
ويعتبر الصاحلية مديكال 
باڤليون مركزا طبيا مؤسس����ا 
على أعلى مس����توى من أجل 
املراجعني،  تلبية احتياج����ات 
وتوفير بيئ����ة طبية متكاملة 
توفر كافة س����بل الراحة عبر 
االقس����ام املتنوع����ة واالطباء 
ف����ي املجاالت  االستش����اريني 

املختلفة من بينهم: 
االستشاري د.سند الفضالة، 
األن����ف واألذن  رئيس قس����م 
أبرز  واحلنج����رة واحد م����ن 
االستشاريني في الكويت، بخبرة 
ممتدة ألكثر من 40 س����نة في 
مجاله وهو زمي����ل في الكلية 
امللكية للجراح����ني في أدنبرة 
- اس����كتلندا منذ ع����ام 1981. 
يتمي����ز جناح األن����ف واألذن 
واحلنج����رة بجمي����ع املعدات 
واألجهزة احلديثة التي تساعد 
في التشخيص السريع للحالة 
وتوفي����ر الرعاية التي تضمن 

حتقيق أفضل النتائج.
االستش����ارية د.وين����دي 
نوبل استشاري ورئيسة قسم 
طب النس����اء والوالدة وزميل 
الكلية امللكي����ة. تترأس فريقا 
طبيا متميزا مستعينة بأحدث 
الرباعي  األجهزة من السونار 

األبعاد والتحاليل.
االستشارية د.كاري ستاركي 
رئيسة قسم االطفال، واحلاصلة 
على البورد األميركي في طب 
األطفال. تتمتع د.كاري بخبرة 
واس����عة ألكثر من 12 عاما في 
التعامل م����ع مختلف احلاالت 
الطبية في جو مفعم بالراحة 

واالطمئنان تنقله الى املراجعني، 
ووسط أجواء عصرية لعيادة 
االطفال تتميز باحتوائها على 
تصميم����ات ورس����ومات على 
اجلدران بألوان مميزة اختيرت 
خصيص����ا خللق ج����و ممتع 

لألطفال الزائرين.
بإش����راف من د.ماك سولي 
ڤان، استشاري جراحة التجميل 
لدى الصاحلية مديكال باڤليون، 
احلاصل على البورد األميركي 
منذ عام 2000 وبخبرة ممتدة 
في مجال����ه، يتم ادارة قس����م 
الصبا للتجميل والعالج بالليزر 

والعناية بالبشرة.
ويتميز د.م����اك بإخالصه 
للعالقة بينه وبني مراجعيه، 
وذل����ك تتم ترجمت����ه بتوفير 
أكبر قدر م����ن املعلومات عبر 
اتاح����ة الوق����ت لإلجاب����ة عن 
جميع استفس����ارات مراجعيه 
مبا يساعد في اتخاذ القرارات 
املناسبة وطرق العالج االمثل 
للحصول على النتيجة املرغوبة. 
ويض����م اجلناح ايضا، خبيرة 
العناية بالبشرة مادونا اجلميل 
ذات اخلبرة الواسعة في مجال 
البشرة والتجميل، والتي تقدم 
العديد م����ن اخلدمات للعناية 
بالبش����رة مس����تعينة بأحدث 
األجهزة ومستحضرات البشرة. 
استش����اري التغذية في جناح 
التغذية س����امي البدر، ميتلك 
خبرة ألكثر من 10 سنوات في 
مجال التغذي����ة وحاصل على 
ش����هادتني من جامعة بوردو 
األميركية في التغذية واللياقة 
البدنية. كما انه عضو مجلس 
إدارة في جمعية الغذاء والتغذية 
الكويتي����ة، وعضو في الكلية 

األميركية للطب الرياضي.
التغذية في  ويتميز جناح 
الصاحلية مدي����كال باڤليون 
باحتوائه على أحدث األجهزة 
التي تساعد على دراسة وحتليل 
اجلسم لتوفير النظام الغذائي 
مبا يتناس����ب م����ع احتياجات 

املراجعني.

تدار حتت إشراف طاقم طبي 
مميز من االستشاريني: جناح 
األنف واألذن واحلنجرة، جناح 
طب النساء والوالدة، جناح طب 
األطفال، جناح صبا واملتخصص 
في التجميل والليزر والعناية 

بالبشرة، وجناح التغذية«.
وأضاف: »ف����ي الصاحلية 
مديكال باڤلي����ون نوفر خدمة 
املسؤول الصحي املخصص بك 
والذي يهتم بكل شؤون مراجعة 
الطبيب وتنظيم املواعيد والرد 
عل����ى جميع االستفس����ارات، 
ليشكل حلقة وصل بني املراجع 

والطبيب املعالج«.
وكشف الفضالة انه وألول 
مرة في منطقة الشرق األوسط 
ميكن للزوار الك����رام الدخول 
على سجلهم الطبي ومتابعته 
إلى  بشكل س����لس، باإلضافة 
إمكانية تعقب التاريخ الطبي، 
معرفة أنواع األدوية املوصوفة، 
والتواصل مباشرة مع الطبيب 
املعالج. وأشار الفضالة الى انه 
بفضل طاقم التمريض الذي مت 
اختياره بعناية فائقة واستنادا 
على خبراتهم العملية وشهاداتهم 
الدراسية لضمان توفير أفضل 
بيئة صحية للزوار، يستطيع 
مركز الصاحلية مديكال باڤليون 
الطب����ي توفير اخلدمة الطبية 

بشكل محترف.
وانطالقا من اهتمام املركز 
الفائق����ة للمراجعني  بالعناية 

ندى أبونصر

الطب����ي  املرك����ز  افتت����ح 
»الصاحلية مديكال باڤليون«، 
األحدث في الكويت الذي يعمل 
وفقا للمعايير العاملية ويضم 
أشهر االطباء االستشاريني في 

مختلف التخصصات.
الع����ام في  املدي����ر  وأك����د 
»الصاحلية مديكال باڤليون« 
الفضالة خالل مؤمتر  راش����د 
صحافي ان املركز الطبي اجلديد 
سيمثل عالمة فارقة في تاريخ 
الرعاية الصحي����ة واخلدمات 
الكويت،  املتكاملة في  الطبية 
السيما أنه ينطلق مبفهوم جديد 
يعتمد على توفير بيئة عالجية 
الراح����ة والهدوء  تبعث على 

النفسي للمراجعني.
وق����ال الفضالة: »تأس����س 
»الصاحلية مديكال باڤليون«، 
الذي اتخذ له موقعا في وسط 
العاصمة مبجمع نور الصاحلية، 
مقاب����ل مجم����ع الصاحلي����ة 
للتس����وق، ليوف����ر مجموعة 
متنوعة م����ن اخلدمات الطبية 
عالية املستوى، ولتلبية جميع 
احتياجات املراجعني والزائرين، 
ومبفه����وم جدي����د خللق بيئة 
عالجي����ة غير مس����بوقة على 
العالم برؤى لتوفير  مستوى 
حياة صحي����ة متوازنة بدنيا 

وعقليا ووجدانيا«.
وأض����اف الفضالة: »نعمل 
القط����اع الصح����ي منذ  ف����ي 
عشرات السنوات، ولدينا من 
اخلبرة والرؤية ما يؤهلنا لكي 
ننهض بالقطاع الطبي اخلاص، 
باستراتيجية واضحة تنصب 
في حتس����ني اخلدمات الطبية 
مبا ينعكس بش����كل عام على 
القطاع الصحي لوطننا احلبيب 

الكويت«.
واستعرض الفضالة األقسام 
الطبي����ة التي يحت����وي عليها 
املركز، مبين����ا أن »الصاحلية 
مديكال باڤليون« يحتوي على 
عدد من األجنحة الطبية التي 

»هوم سنتر« يقدم تشكيلة مفعمة باحليوية 
تضفي مظهراً متجدداً على املنازل

على عرش ديكورات املنازل لهذا 
املوس����م، ومن هنا تقدم »هوم 
س����نتر« مجموعة متنوعة من 
اإلكسس����وارات واملفروشات 
األنيقة تتيح لكم تزيني منزلكم 
بإطالل����ة بوهيمية وراقية في 
الوق����ت ذاته. وللحصول على 
الديكور تنصح ميش����يل  هذا 
دينس����مور، رئيس����ة قس����م 
التس����ويق البصري في »هوم 
ب�»املزج بني  العمالء  س����نتر« 
ألوان وأمناط متنوعة، وإدخال 

باحلياة مثل »أوروا« و»إيدن«، 
وقطع املفروشات الرائعة مثل 
»بريس����تيج داينينغ سيت«، 
و»كينجس����تون كونس����ول«، 
و»هاي����دن بيد«.  كما تبرز في 
هذه التش����كيلة اجلديدة قطع 
مثل س����اعات احلائط باألرقام 
العربية، ومش����غل موسيقى 
عصري على شكل الغراموفون، 
كما تسود على التشكيلة اللمسة 
البوهيمي����ة األنيقة في الوقت 
ذاته. ويتربع األسلوب البوهيمي 

تصاميم مبتكرة وجريئة تكون 
شعبية وفريدة في الوقت عينه، 
ومن الضروري التحلي باجلرأة 
للم����زج بني أقمش����ة متنوعة 
في الغ����رف، ويعتبر الديكور 
البوهيمي واألقمشة اخلشنة 
بألوان محاي����دة أفضل بداية 

لتحقيق ذلك«. 
التشكيلة اجلديدة  تتوافر 
ضمن كافة متاجر »هوم سنتر« 
املنتش����رة في الري، األوقاف، 

الشويخ، ومجمع األڤنيوز.

يقدم »هوم سنتر« خيارات 
متنوعة لتجديد ديكور منزلكم 
املزيد م����ن احليوية  وإضفاء 
والتجديد عليه، حيث طرحت 
العالمة حديث����ا مجموعة من 
اإلكسس����وارات واملفروشات 
العصري����ة الت����ي تغطي كافة 
االحتياجات، والتي تتوافر في 
مختلف متاجرها في الكويت.

وميكن للعم����الء االختيار 
من بني تش����كيلة متنوعة من 
مفروشات وإكسسوارات غرف 
النوم، وغرف املعيشة، وغرف 
الطعام، ترافقها أحدث ديكورات 
املنزل. كما تقدم متاجر »هوم 
سنتر« كل ما هو جديد ومميز، 
ومبا يغطي كاف����ة احتياجات 
ب����دءا م����ن أغطية  العم����الء، 
اللينني ومصابيح  األسرة من 
اإلضاءة، وحتى لوازم املطابخ 

والطاوالت. 
كما اخت����ار مصممو »هوم 
س����نتر« احملترف����ون قطعهم 
املفضلة لهذا املوس����م مبا فيها 
مراي����ا الديك����ور الرائعة مثل 
»فنتانا« و»إيثن«، واملصابيح 
املستوحاة من احلياة البحرية 
مثل »ديكورا تيبل المب«، إلى 
املفعمة  الطع����ام  جانب غرف 


