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فاطمة اخلليفةالشيخة د.ميمونة العذبي

تنظمه رابطة االجتماعيني في مقرها من 1 إلى 8 يونيو

ميمونة العذبي ترعى معرض  »حرف يدوية.. بأيادي كويتية«

»باندورا« ترحب بالصيف مبجموعة مبهرة

ترعى رئيس����ة مجلس 
ادارة اجلمعي����ة التاريخية 
العذبي  د.الشيخة ميمونة 
الصباح، مع����رض »حرف 
بأي����ادي كويتية«  يدوية.. 
السابع، الذي تنظمه رابطة 
ف����ي مقرها  االجتماعي����ن 
بالعديلية خالل الفترة من 

1 وحتى 8 يونيو املقبل.
وفي ه����ذا الصدد، قالت 
املع����رض فاطمة  منس����قة 
اخلليف����ة: نظ����را للنجاح 
الذي حققه املعرض خالل 
السنوات املاضية، قررنا منذ 
اآلن البدء في استقبال طلبات 
االش����تراك التاحة الفرصة 

٭ صي���ف 2015: غام���ري 
بالدخول إل���ى واحة باندورا 
الغريبة ذات  من املجوهرات 
الرم���وز النباتية واحلياتية 
العرقية، حيث تهمس تصاميم 
الصي���ف املش���غولة يدويا 
بألوان البحر والسماء. تزين 
األحجار اخلضراء والزرقاء 
النقية املبهرة تصاميم الفضة 
والذه���ب التي متت���زج فيها 
التقليدي���ة باملواد  احلرفية 

عالية اجلودة.
أعيد تخيل بساطة جمال 
ورق النخيل باستخدام الفضة 
االسترلينية والذهب عيار 14 

قراطا.
٭ رس���وم النخيل: حتتضن 
باندورا سحر األزياء بأوراق 
إعادة  النخي���ل، من خ���الل 

الس����يدات  للراغب����ات من 
املبادرات واملنتجات حلجز 
األماكن لعرض منتجاتهن من 

تفس���ير الرموز الش���هيرة، 
وتزين حلية القالدة املتدلية 
واخل���امت التعبيري املطابق 
لها بأحجار الزركونيا املكعبة 
الالمعة إلبراز أشكال التصميم 

املتموجة.
٭ األفاع���ي املتألق���ة: تقوم 
الش���كل  بان���دورا بتحويل 
الغريب للثعبان الرمزي إلى 

املالبس التقليدية والدراريع 
واالكسس����وارات النسائية 
واملنزلية واحلقائب وأدوات 
التجميل واملأكوالت اخلفيفة 
وسواها من احلرف اليدوية، 
خصوصا أن موعد االفتتاح 
سيتم مع بدء االستعدادات 
الس����تقبال ش����هر رمضان 

املبارك.
اخلليف����ة  وش����كرت 
العذب����ي على  د.ميمون����ة 
رعايتها للمعرض انطالقا 
م����ن دعمها الدائ����م لكل ما 
يعود على املرأة خصوصا 
الكويتي باخلير  واملجتمع 

والفائدة.

خامت تعبيري وحلية مطابقة 
له، ومتنح قطع املجوهرات 
املصاغة من الفضة االسترلينية 
وأحج���ار الزركونيا املكعبة 
النقية وأحجار الكريس���تال 
األسود املتماشية مع اجتاهات 
املوضة هذه بعدا جديدا لشكل 

الثعبان األنيق.
٭ أل���وان نس���يمية: تتألق 
احلليات التي تلتقط وميض 
وأل���وان اجلن���ان البعي���دة 
مبرصعات »البافيه« من حجر 
الكوارتز املتعدد األوجه لترسم 
لوحة لزب���د البحر األخضر 
الزرقاء. ويضمن  والس���ماء 
لك هذا املظهر املزين بأساور 
جلدية ثنائية وبألوان معدنية 
منس���جمة االستمتاع مبزاج 

صيفي منعش.

سلطان بروناي احلاج حسن البلقية مصافحا مستقبليه في فندق الريجنسي 

ليوان »الريجنسي«

ف���ي زي���ارة رس���مية 
قصي���رة ح���ل صاح���ب 
الس���لطان احلاج  اجلاللة 
حس���ن البلقية معز الدين 
والدولة سلطان بروناي دار 
السالم الصديقة، ضيفا على 
الكويت مبصاحبة وفد رفيع 
املستوى من دولة بروناي، 
وقد اختار السلطان فندق 
الريجنسي لإلقامة فيه خالل 
زيارته، وكان في استقباله 
الفندق أوريليو  مدير عام 
جيراودو وفريق العمل في 
الفندق مرحبن وفخورين 
الش���رف االستثنائي  بهذا 
الذي منحه السلطان جلميع 
مس���تقبليه مبصافحتهم 

جميعا فردا فردا.
أقام السلطان في اجلناح 
امللكي في فندق الريجنسي 
املطل عل����ى البحر »جناح 
أقام  عبدالرزاق« وال����ذي 
فيه س����ابقا عن����د زيارته 
األولى، حيث تعد هذه هي 
امل����رة الثاني����ة التي يقيم 
الس����لطان في فندق  فيها 
الريجنس����ي وبالطبع هذا 
يعن����ي الكثير م����ن الثقة 
والفخر للفن����دق وجميع 
العاملن فيه، عند مغادرته 
طلب الس����لطان أن يشكر 
اجلميع على ما قدموه من 
خدمة ملكية واستثنائية 

خالل إقامته. 
وعل����ق املدي����ر الع����ام 
أوريليو جيراودو عن زيارة 
السلطان قائال »انها لسعادة 
الوجهة  غامرة أن نك����ون 
املفضلة لس����عادة سلطان 
بروناي لإلقامة في الكويت، 
وقد عرف عنه أنه صاحب 

ذوق رفي����ع ونظرة ثاقبة 
وباختي����اره لإلقامة لدينا 
للم����رة الثانية فهذا يعني 
النجاح ونحن مدينون له 
بهذا الشرف البالغ ونعتبره 

أيضا من أكثر مصادر اإللهام 
للتفاني بعملنا واحملافظة 
على ريادتن����ا في الفخامة 
االستثنائية واخلدمات التي 

نقدمها«.

»الريجنسي« تشرف باستضافة سلطان بروناي للمرة الثانية

فريق مكافحة العدوى اثناء االحتفال باليوم العاملي لغسل اليدين 

كثف فريق مكافحة العدوى 
الدولي  مبستشفى الس����الم 
أنشطته داخل أقسام املستشفى 
خالل األسبوع األول من مايو 
اجلاري احتفاال باليوم العاملي 
لغسيل اليدين والذي يوافق 
5 مايو من كل عام، حيث زار 
الفريق جميع عيادات األطفال 
ومطبخ املستشفى واملكاتب 
اإلدارية وقس����م الس����جالت 
الطبية وقسم املعدات الطبية، 
وش����ملت الزي����ارة نصائح 
توعوية وتدريبات عملية على 
اخلطوات الصحيحة للحفاظ 
على نظافة األيدي باستمرار 

لتجنب انتشار امليكروبات.
وأك����دت رئي����س فريق 
مكافحة العدوى عليا إبراهيم 
صبحي على أهمي����ة التزام 
الطاقم الطبي بنظافة اليدين 
باعتباره����ا من أه����م عوامل 
الوقاية م����ن انتقال العدوى 
الرعاية  املصاحبة لبرام����ج 
الصحية، معتبرة ان تذكير 
الطاقم الطبي بذلك بصورة 
دوري����ة وإضاف����ة املزيد من 
املعلومات الوقائية لهم من 
مهام فريق مكافحة العدوى 
في املستشفى والذي وجد في 
احتفال العالم باليوم العاملي 

لغسيل اليدين فرصة للقيام 
بأنش����طته بزيارة األقسام 
احليوية في املستشفى وتقدمي 
التوعية املطلوبة إحياء لذكرى 
هذا اليوم ال����ذي يهدف إلى 
مكافحة األم����راض وانتقال 
البكتيريا الضارة وتكاثرها.

وتابعت: م����ن النصائح 
التوعوية التي قدمها الفريق 
لألقس����ام التي قام بزيارتها 
ضرورة االطالع على النشرات 
التوعوية واملوجودة في جميع 
اقسام املستشفى، مؤكدة أهمية 
احلفاظ على نظافة اليدين على 
وجه اخلصوص قبل مالمسة 
املريض وقبل أي إجراء أو ملس 
أي شيء في املنطقة احمليطة 
باملريض، وذلك ملنع اكتساب 

اجلراثيم أثناء تقدمي الرعاية 
الصحي����ة ونقلها لآلخرين، 
اليدين  وعليه فإن غس����يل 
وتعقيمهم����ا الطريقة املثلى 
ملنع انتقال العدوى وحماية 
املرضى والزائري����ن وأفراد 
الطاق����م الصحي من مخاطر 

اكتساب العدوى.
وأكدت على احتياج زوار 
املرضى لالط����الع على تلك 
التعليم����ات التوعوية عند 
زيارتهم للمرضى، مشيرة في 
هذا الصدد إلى ان تلك اجلراثيم 
التي ميكن اكتسابها للمريض 
الرعاية الصحية  وأعض����اء 
والزائرين ملن يعمل قد تتسبب 
بأمراض خطيرة ملن يعاني 

من ضعف املناعة.

حملة توعوية لفريق مكافحة العدوى في »السالم الدولي«

املستشفى أقام 
احلملة احتفااًل 
باليوم العاملي 
لغسل اليدين

عبداهلل املنصور يكرم رمي الوقيان

الوقيان تكرم عمرو أمني

رمي الوقيان وعبداهلل املنصور يكرمان احد املتفوقني

رمي الوقيان تكرم محمد سعد

عبداهلل املنصور ورمي الوقيان يكرمان آمنة احمليسن

حتت رعاية وحضور مدير مدرسة النور للمكفوفن عبداهلل 
املنصور، ورئيس مجل����س ادارة نادي مصارف الكويت رمي 
الوقيان، أقامت مدرسة النور للمكفوفن حفلها السنوي لتكرمي 

الطلبة املتفوقن من ذوي االحتياجات اخلاصة. 
واش����تمل احلفل على كلمات ترحيبية من مدير املدرسة 
ومن رئيس مجلس االدارة رمي الوقيان والتي شكرت كل من 
س����اهم في تفوق طلبتها وجميع العاملن في مدرسة النور، 
ثم قدم املنص����ور درعا تذكارية للوقيان لدعمها احلفل، تاله 

تكرمي احملتفى بهم.
وقد أشاد اجلميع باملستوى املتميز للطلبة وباجلهود التي 
تبذل من ادارة املدرسة والعاملن فيها جتاه الطلبة ليحصلوا 

على افضل النتائج.

»املصارف« يرعى تكرمي متفوقي »النور للمكفوفني«


