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السبل املستخدمة في عالج 
وجتميل األسنان. 

 وقد القت الندوة وورشة 
العمل استحسانا وجناحا كبيرا 
من احلضور، وذلك لعرضها 
أحدث منتجات طب األسنان 
من شركة كير العاملية وكونها 
فرصة للتجربة العملية على 
استخدام أحدث التقنيات في 

عالج وجتميل األسنان. 
وبدوره قال د.حسام عفيفي 
مدي����ر عام الس����اير الطبية: 
»نحن فخورون بتمثيل شركة 

كير العاملية إحدى أهم وأبرز 
الشركات العاملية في مجال طب 
األسنان والتي تتميز باجلودة 
الفائقة جلمي����ع منتجاتها، 
وأضاف: إننا في الساير الطبية 
حريصون كل احلرص على 
تقدمي أحدث وأجود املنتجات 
الطبية للسوق الكويتي كعهد 
القابضة،  الس����اير  مجموعة 
وكذلك تق����دمي الدعم العلمي 
الالزم لألطباء عن طريق ورش 
العمل لتقدمي خدمات طبية 

مميزة للمرضى«.

د.جاتينو باولوني وهو أحد 
أعضاء ومؤسس����ي جمعية 
ستايلو اتاليانو وهي إحدى 
أشهر جمعيات طب األسنان 
في أوروبا والعالم والتي تعنى 
بالبح����ث والتطوير ألحدث 

أقامت شركة الساير الطبية 
الوكيل الرسمي الوحيد لشركة 
كير العاملية لألس����نان ندوة 
علمية وورش����ة عمل ألطباء 
األسنان عن أحدث التقنيات 
في مجال طب األسنان العالجي 
والتجميلي بحضور الفت لعدد 
كبير من أطباء األس����نان في 
الكويت من القطاعني احلكومي 

واخلاص.
وألقى احملاضرة وأشرف 
على ورش����ة العم����ل طبيب 
األس����نان اإليطالي الش����هير 

جانب من احلضور واملشاركنيلقطة للذكرى

»الساير الطبية« الوكيل الرسمي لشركة كير العاملية لألسنان

الى عضوية جمعية  انتسبت 
الفنون التشكيلية في الكويت 
وعضو الرابطة الدولية للفنون 
وعضو احتاد جمعيات الفنون 
التشكيلية اخلليجية وعضو 
العرب  التش����كيليني  احت����اد 
وحاصل����ة عل����ى العدي����د من 
اجلوائز احمللي����ة واخلليجية 

والعاملية،
التشكيلي  الكويتي  الفنان 
القدير عبدالعزيز أرتي، حيث 
أنهى دراسته في كلية الفنون 
اجلميلة وحصل على ش����هادة 
البكالوريوس في الفنون اجلميلة 
الكويت، وعضو  من جامع����ة 
الكويتية  جمعية الصحافيني 
واجلمعية اآلس����يوية للحرف 
وهو ايضا فنان كاريكاتوري 
العربي، ش����ارك  خاص ملجلة 
في العديد من املعارض احمللية 
والدولية وحاصل على العديد 
من اجلوائز احمللية واخلليجية 
والعاملية.. وحصل على الدرع 
الذهبية على مس����توى العالم 
العربي في املسابقة السنوية 
التي تقام ف����ي دولة االمارات 
التش����كيلي  العربية، والفنان 
العنزي،  الكرمي  الكويتي عبد 

بحضور وزير اإلعالم ووزير الدولة لشؤون الشباب

االحتفال بختام مسابقة الطلبة للرسم 
حتت شعار »الكويت جميلة خضراء«

احلاصل على االجازة اجلامعية 
من جامعة الكويت � كلية التربية 
� عل����م نفس، عض����و جمعية 
الكويتية ورئيس  الصحافيني 
الكويت����ي لالعالن.  االحت����اد 
ش����ارك في معارض للجمعية 
الكويتية للفنون التش����كيلية 
وش����ارك في معارض محلية 
واقليمية ودولية. فاز بالعديد 
من اجلوائز احمللية والدولية 
واخلليجية، وسفتالنا آرندت 
خريج����ة كلي����ة الفن����ون من 
جامعة كي����ف، وحصلت على 
دورات تدريبي����ة خاص����ة في 
التربية للتعليم الثانوي، وهي 
مدرسة معتمدة للتعليم والفن 
الثانوي من جامعة اوكرانيا، 
وهي رئيسة اجلمعية الكويتية 
األوكرانية، وشاركت في العديد 

من املسابقات الفنية.

س����تحتفل جري����دة كويت 
تامي����ز بقرب ختام مس����ابقة 
التي أطلقتها  الرس����م للطلبة 
ف����ي 28 يناي����ر املاضي حتت 
شعار الكويت جميلة خضراء 
برعاية الش����ركة الس����عودية 
شيفرون كراع رئيسي وشركة 
زي����ن الرائدة ف����ي االتصاالت 
وتس����تضيفها جامعة اخلليج 
الراعي  للعلوم والتكنولوجيا 
املضيف بحضور وزير االعالم 
ووزير الدولة لشؤون الشباب 

الشيخ سلمان احلمود.
وقدمت مسابقة الرسم الكثير 
من األفكار واحللول التي تسهم 
في احلد من آثار التلوث البيئي 
وأن هذه املسابقة البيئية أدت 
الى تنفيذ وحتقيق العديد من 
املثال  السامية وعلى  األهداف 
البيئة  غرس مفهوم حماي����ة 
ف����ي نفوس الطلب����ة وتوعية 
آفاقهم بأهمية احملافظة عليها 
أكبر مع  وحتقي����ق تواص����ل 
املؤسسات املختلفة املهتمة بهذا 
اجلانب وتابع لقد أبدع الطالب 
والطالبات باظه����ار مواهبهم 
الفنية وعبر كل من هبة وبراءة 
وحنان وعمر ويوسف وامين 
ووجيد وسميث وماريا وجنود 
وجاسم وآخرين وصل عددهم 
الى أكثر من عشرة آالف طالب 
وطالبة لم يتجاوزوا السابعة 
عشرة من عمرهم حني أبدعوا 
برسم لوحات فنية زينوها مبا 
يحلمون به من صحراء خضراء 
نبت����ت فيها اش����جار النخيل 
ويتوسطها بستان زهور وورود 
أو علم الكويت محاطا باالزهار 
أو خارط����ة الكويت متش����حة 
بخمار من األزه����ار امللونة أو 
األبراج شامخة في علوها تطل 
بشموخ على مياه بحر اخلليج 
فكانت فكرة لوحة بل عش����رة 
آالف لوحة رسمها فنانون بعمر 
الزهور وأبدعوا في تعبيرهم 
باأللوان ومبقدرتهم على رسم 
ما يؤمنون به في عقلهم وفكرهم 
وثقافتهم وأسلوبهم حتت شعار 

»الكويت جميلة خضراء«.
الفائزين فهم  وعن اختيار 
كل من: أميرة علي اش����كناني 
الفنانة الكويتية التش����كيلية 
أنهت دراستها في كلية  حيث 
الفن����ون اجلميل����ة وحصلت 
عل����ى ش����هادة البكالوريوس 
ف����ي الفنون اجلميل����ة، والتي 

لألمه���ات ع���ن طري���ق هذه 
الندوات والدورات التدريبية 
والتي تقام داخل املستشفى.
الندوات  حي���ث تغط���ي 
مواضيع مختلفة مثل مراحل 
احلمل ومنو الطفل، العادات 
الصحية خالل فترة احلمل، 
السفر أثناء احلمل، ممارسة 
الرياضة وتقنية االسترخاء 
أثناء احلمل، اخليارات املناسبة 
لتخفي���ف اآلالم خالل احلمل 
والوالدة، تعلم كيفية الرضاعة 
التغذية السليمة  الطبيعية، 
أثناء احلمل والوالدة، وكيفية 
العناية باملولود خالل األشهر 
األولى بعد الوالدة. تقام هذه 
الندوات حتت إشراف طاقم 
طبي متمرس ومعتمد، وهم 
على أمت االستعداد للرد على 
جميع األسئلة واالستفسارات. 
كما هو جدير بالذكر أن هذه 
الدورات ستكون بشكل شهري 
والتي س���تبدأ في األسبوع 
األول م���ن ش���هر أبريل، كما 

أنها مجانية.
وجدير بالذكر أن مستشفى 
طيبة يحت���وي على وحدة 
حديث���ة للرعاي���ة املركزية 
لألطفال اخلدج وحديثي الوالدة 
باإلضافة إلى قسم التطعيمات، 
كم���ا تتوافر غ���رف حديثة 
وأجنحة صغي���رة وأجنحة 
ملكية حتتوي جميعها على 
أفضل سبل الراحة للمقيمني 
بها، والتي مت بناؤها من ضمن 

مستشفى طيبة يطلق ندوات تثقيفية 
أثناء احلمل وبعد الوالدة

اخلطة املستقبلية للتوسعة 
الكبرى ملستشفى طيبة والتي 
تنته���ي بحلول 2017، كما أن 
مستشفى طيبة حصل على 
 JCIA شهادة االعتماد الدولية
من اللجنة األميركية الدولية 
املش���تركة في مجال الرعاية 
الثانية على  الصحية للمرة 
التوالي وذل���ك بعد تطبيق 
املستشفى جلميع متطلبات 
اللجنة فيما يتعلق باجلودة 
واملعايي���ر الدولية في مجال 
الرعاي���ة الصحي���ة وبذلك 
يعتبر مستش���فى طيبة أول 
مستشفى في الكويت يحصد 

هذه الشهادة للمرة الثانية.

في إطار خطته التوعوية 
الثقافة الصحية في  لنش���ر 
املجتمع، والتي تتضمن تنظيم 
دورات تدريبي���ة وتثقيفية 
متنوعة حول أبرز اجلوانب 
الصحية التي يحتاج املجتمع 
التوعي���ة بخصوصها،  إلى 
أعل���ن مستش���فى طيبة عن 
بداية انطالق ندوات ودورات 
أثناء فترة  تثقيفية لألمهات 
احلمل وبعد الوالدة بش���كل 
دوري، حي���ث تش���مل هذه 
الندوات عدة مواضيع تهتم 
بصحة األم والطفل بش���كل 
عام مث���ل مراحل منو الطفل 
والتغذي���ة الس���ليمة للمرأة 
احلامل والع���ادات الصحية 
لألم والتشجيع على الرضاعة 

الطبيعية وطرقها.
وحول هذا املوضوع صرحت 
رئيسة قطاع التمريض لدى 
مستشفى طيبة سندس علي 
قائلة: إن واجبنا كمستشفى 
طيبة أن نقدم الوعي الصحي 
ملراجعينا باإلضافة إلى الرعاية 
الصحية الكاملة، حيث حتتم 
علينا مسؤوليتنا االجتماعية 
ذلك األم���ر، ومن هنا تولدت 
لدين���ا فكرة إقام���ة الندوات 
الطبية لألمهات حيث حتتاج 
ش���ريحة كبيرة من املجتمع 
إلى أساسيات احلمل والوالدة، 
باإلضافة إلى فت���رة ما بعد 
احلمل والوالدة، فقمنا بالعمل 
سندس عليعلى توفير ه���ذه املعلومات 

»هيلتون الكويت« يشارك في احتفاالت ساعة األرض
شارك منتجع هيلتون الكويت في احتفالية 
»ساعة األرض« لعام 2015، بإطفاء االنوار 

مساء 28 مارس من الساعة 8:30 وحتى 9:30 
للحفاظ على البيئة واملساهمة في التوعية 

بضرورة حماية كوكب األرض من خالل احلد 
من استهالك الطاقة الكهربائية، وأقام الفندق 

ماراثون لإلدارة واملوظفني والضيوف للمشي 
في ساعة األرض على أضواء الشموع.

وقال املدير العام للفندق زياد طنطاوي: »تأتي 
مشاركتنا هذه إحياء لالحتفال بساعة األرض 

التي تعكس مستوى االهتمام والوعي العاملي 
بالقضايا البيئية وظاهرة تغير املناخ، مشيرا 
إلى أن إدارة الفندق وجهت بإضاءة الشموع 

فقط في مداخل الفندق وفي داخله احتفاء بهذه 
املناسبة العاملية«.

واشار الى ان الفندق يحرص على توفير الطاقة 
ويعمل على تطبيق ممارسات صديقة للبيئة 
ويسعى للحد من استهالك الطاقة الكهربائية 
وذلك ضمن حرص منتجع هيلتون الكويت 

على استخدام التقنيات اخلضراء، حلماية البيئة 

الطبيعية بالكويت.
يذكر ان »ساعة األرض« مبادرة عاملية حتث 
الناس على إطفاء كافة األنوار واألجهزة غير 

الضرورية ملدة ساعة واحدة٬ كتعبير عن 
التزامهم ومسؤوليتهم نحو كوكب األرض. 
وتسعى املبادرة لرفع درجة الوعي بظاهرة 

االحتباس احلراري٬ وتشجيع األفراد 
واملؤسسات واحلكومات على اتخاذ خطوات 

عملية والتخطيط للتقليل من انبعاثات غاز ثاني 
جانب من احتفاالت منتجع وفندق هيلتون الكويت بساعة األرضأوكسيد الكربون.

معرض الشايع املكان املثالي لكل من يسعى 
إلى بناء منزل األحالم بأروع املميزات

توفر حلوال كالسيكية أنيقة 
ملنازلكم، من أفضل املصانع في 
إيطاليا وأجود أنواع اخلشب 
حول العال����م، كما يوفر لكم 
املعرض خيارات ال مثيل لها 

من األرضيات الفاخرة.
وضمن العروض املتكاملة 
للمطاب����خ، يق����دم املعرض 
تش����كيلة واس����عة مصممة 
بأعلى معايير الهندسة األملانية 
عالية اجلودة واملصنعة من 

قبل Nobilia بأعلى مستويات 
من احلرفية والدقة لضمان 
اجلودة العالية وأفضل معايير 
اجلمال واإلبداع ضمن ميزانية 
معقولة. ومع ضمان توفير 
التصاميم  الالزم من  التنوع 
املميزة، ينفرد املعرض بكونه 
املكان األمثل ألفضل العالمات 
التجارية حول العالم، والوجهة 
األولى لكل من يبحث اجلودة 

العالية املبتكرة.

ف����ي معرض ش����ارع تونس 
بتنوع غي����ر محدود يضمن 
لك جتهيز منزلك باألرضية 

املثالية من اخلطوة األولى.
ويق����دم املعرض عالمات 
جتارية رائدة بأفكار مبتكرة 
 Juncker، Dune، كتشكيالت
إل����ى   ،Eggerو Imola، ABK
الواسعة  التش����كيلة  جانب 
و  Lea Ceramiche، Caesar
La Faenza Ceramica، والتي 

معرض ش����ركة الشايع 
للتجارة في ش����ارع تونس، 
الوجه����ة األكث����ر فخامة في 
الكويت واملع����رض املتميز 
مبفهومه األوروبي العصري 

الفريد من نوعه.
يقدم معرض الشايع حملبي 
املنازل الراقي����ة في الكويت 
مجموعة من أروع اخليارات 
ذات اجلودة العالية، باإلضافة 
إلى العديد من حلول األرضيات 
والسيراميك األنيقة، املطابخ 
املتكاملة، األدوات الصحية، 
اإلكسس����وارات، وجتهيزات 

احلمامات الفاخرة.
ومن خ����الل نخب����ة من 
التجارية املرموقة  العالمات 
من أوروبا والواليات املتحدة، 
يقدم معرض ش����ارع تونس 
خيارات رائعة من احلمامات 
التي تضفي جوا من االسترخاء 
بفضل إمكانية وضع اللمسات 
الشخصية واحللول املناسبة 

ألي متطلبات.
هذا الشعور بالراحة يعززه 
تصميم أنيق وسهولة تامة في 
االستخدام، األمر الذي تضمنه 
مختل����ف العالمات التجارية 

املتوافرة لدى الشايع.
وتأت����ي عالمات Teuco و
KEUCO إل����ى جان����ب أطقم 
احلمامات الراقية من تشكيلة 
Ideal Standard ضمن العالمات 
التجارية املتعارف عليها والتي 
متيز تشكيلة األدوات الصحية 

في املعرض الرائع.
وتتسم خيارات األرضيات 

احملاضرة جزء من املسؤولية االجتماعية للمستشفى

»الوضعيات اآلمنة والعادات السليمة للجسم« في »دار الشفاء«

مالئمة للوق����وف واجللوس 
لفترات طويلة.

وقد مت اختتام اجللس����ة 
بإعط����اء بع����ض النصائح 
والتعليمات والتي من شأنها 

املساهمة في تعزيز نشاطنا 
ومنط احلي����اة الصحية مع 
بع����ض التمارين الس����ليمة 
التي ميكننا ممارستها يوميا 

بسهولة.

وحياتنا اليومية، ومنها مثال: 
الوضعيات السليمة في الركوع، 
القرفصاء، االنحناء عند حمل 
األوزان، سحب ودفع األشياء 
الثقيل����ة، وحت����ى وضعيات 

في مبادرة للمساهمة في 
اخلدمات االجتماعية، قام قسم 
العالج الطبيعي في مستشفى 
دار الشفاء، بإلقاء محاضرة 
مجانية عن »الوضعيات اآلمنة 
والعادات السليمة للجسم«، 
وتضمن احلضور مجموعة 
من عم����الء مستش����فى دار 
الش����فاء وزائريه وموظفيه. 
وتركز احملور األساسي لهذه 
احملاضرة على كيفية جتنب 
الوضعيات والعادات السلبية 
على اجلسم، وكيفية التعامل 
مع آالم الرقبة وأسفل الظهر. 
عالوة على مقدمة في كيفية 
إجراء تغييرات بسيطة وعملية 
على حياتنا الروتينية اليومية 
والتي من شأنها حتسني عاداتنا 

متابعة من احلضورجانب من احملاضرة

 الوجهة األمثل 
ألفضل العالمات 

التجارية حول 
العالم


