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د.إسماعيل ندا

استشاري ورئيس قسم اجلراحة التجميلية في مستشفى دار الشفاء

ندا: األربعينيات واخلمسينيات العمر املناسب لعمليات
شد الوجه والرقبة وفي العشرينيات لظروف استثنائية

تعتبر عملية شد الوجه هي 
الطريقة الوحيدة للتخلص من 
االنتفاخات والتجاعيد القوية 
التي تظهر بالوجه، فالعملية 
جتعل الشخص يبدو أصغر 
سنا وأكثر نضارة ولكنها ال 
الش���كل، وهي عملية  تغير 
تتطلب مهارة فائقة من اجلراح 
لتخرج بالص���ورة املرضية 

للمريض والطبيب.
ف���ي ه���ذا الص���دد، قال 
استش���اري ورئيس قس���م 
اجلراحة التجميلية مبستشفى 
دار الش���فاء واحلاصل على 
زمالة كلية اجلراحني امللكية 
بدبلن وزمالة جراحة التجميل 
بلندن د.إس���ماعيل ندا: »ال 
يوج���د عمر مع���ني إلجراء 
عملية ش���د الوجه، فبعض 
العمليات قد جترى في عمر 
العشرين لظروف استثنائية 
وقد جترى في عمر السبعني 
أو أكثر مادامت الصحة العامة 
جيدة، ويعتبر أنس���ب عمر 
للعملي���ة ه���و األربعينيات 
واخلمسينيات ولكن كما هو 
احلال في جراحات التجميل 
ال توجد قواعد ثابتة تغطي 
الن���اس، وال ينصح  جميع 
بإج���راء عملية ش���د الوجه 
إنقاص  الرغبة في  ملن لديه 
الوزن، ففي تلك احلالة ينصح 
بتأجيل العملية حتى ينتهى 
إلى  الرجيم ويصل املريض 

الوزن الذي يريده«.
وأضاف ندا: »تختلف املدة 
الزمنية التي تدوم بها نتيجة 
العملية من ش���خص آلخر، 
فجراح التجميل يغير شكل 
الوجه إلى ما كان عليه قبل 
7 � 10 سنوات، ولكن الزمن ال 
يتوقف فهناك عوامل عديدة 
تتحكم في مدى استمرارية 
نتيج���ة العملية منها س���ن 
املريض أثناء اجلراحة واحلالة 
الصحية العامة ومرونة اجللد 
واحملافظة عل���ى الوزن بعد 
العملية والتدخني واستعمال 
املكياج، ومن املتوقع أن تستمر 
نتيجة العملية من 7 إلى 12 
س���نة ما لم يحدث تغيرات 
في الصحة العامة للمريض 
وطاملا أن املريض يحافظ على 

وزنه، وفي جميع األحوال إذا 
التجاعيد فإنها تكون  عادت 
في حالة أفضل ممن لم جتر 

لهم اجلراحة«.
وتابع: يجب إجراء بعض 
التحالي���ل الطبي���ة الالزمة 
والتأك���د م���ن أن املريض ال 
يعانى من أي مشاكل صحية 
مثل ارتف���اع ضغط الدم أو 
السكر أو أمراض القلب قبل 
العملية، باالضافة إلى تقييم 
كامل للحال���ة وتقدير حالة 
مرونة اجلل���د، وعند إجراء 
اجلراحة يفضل البنج الكلى 
في معظم احلاالت وفى حاالت 
نادرة يضطر طبيب التخدير 
إلعطاء املريض بنجا موضعيا 
لتخدي���ر أعصاب الوجه مع 

إعطاء مهدئات.
وزاد: بعد مرحلة التخدير 
ق���د تس���تغرق م���دة إجراء 
اجلراحة ما بني 2 و4 ساعات 
في املتوسط، حيث يتم حقن 
املنطقة مبحلول ملحي مضاف 
إليه مخدر موضعي ليقلل األلم 
بعد العملية، وكذلك مادة تقلل 
حدوث النزيف أثناء العملية، 
ويكون م���كان اجلروح في 
مناطق يسهل إخفاؤها مثل 
املنطقة املغطاة بالشعر وفى 
ثني���ة اجللد أم���ام األذن أو 
خلف األذن، وعادة ما يختفى 
اجلرح بعد أقل من 3 أش���هر 
من العملية، وبعد فتح اجللد 
يفصل جل���د الوجه والرقبة 
عما حتته ويقوم اجلراح بشد 
وتقوية األنسجة املوجودة 
حتت اجللد ثم يش���د اجللد 
بزاوية معينة ويقص اجللد 
الزائد ويخيط مكانة بعناية 
وغالبا ال حتتاج تلك الغرز 

إلى إزالة بعد ذلك.
وع���ن مرحل���ة م���ا بعد 
اجلراحة، رك���ز ندا على أنه 
من الض���روري بعد العملية 
أن يتم رفع الس���رير إلى 30 
درجة أثناء النوم لتقليل نسبة 
حدوث تورمات بالوجه، حيث 
يخرج املريض من املستشفى 
في نفس يوم العملية ويسمح 
له بالعودة إلى املنزل إذا كان 
املري���ض متعاونا وأن هناك 
إمكانية الرعاية الطبية اجليدة 

باملنزل، ويعود املريض إلى 
ممارسة حياته الطبيعية بعد 
10 الى 15 يوما، وينصح له في 
الفترة األولى بعدم التعرض 

للشمس لفترات طويلة.
وفي جان���ب املضاعفات 
إل���ى أن  احملتمل���ة، أش���ار 
اآلالم تكون محتملة وميكن 
التخلص منها بتناول بعض 
املسكنات، كما أنه قد يوجد 
إحس���اس بالتنميل والشد 
باجللد قد يس���تمر لبعض 
الوقت، وقد حتدث جتمعات 
دموية بالوجه غالبا ال تدوم 
أكثر من أسبوع، وقد يحدث 
تورم وزرقان بالوجه وال يدوم 
في أغلب األحيان أكثر من 7 
الى 10 أيام، ونادرا ما يحدث 
أثناء الشد أن يصاب عصب 
الوجه وفي 90% من احلاالت 
يتحس���ن في خالل 3 الى 6 

أشهر بعد العملية.
يذكر أن قس���م اجلراحة 
التجميلية مبستش���فى دار 
الشفاء من أقدم وأعرق أقسام 
التجميل على مستوى القطاع 
الصحي اخلاص في الكويت، 
وساهم بشكل كبير في تقدمي 
أفضل النتائج للمرضى التي 
حازت رضاهم واستحسانهم 
وذلك باعتماد أحدث االساليب 
والتقنيات التي توصل إليها 
العلم في مج���ال اجلراحات 

التجميلية.
يتخصص د.إسماعيل ندا 
في إجراء عمليات شد الوجه 
والرقب���ة، عملي���ات جتميل 
األنف، شفط الدهون ونحت 
البطن وإزالة  اجلسم، ش���د 
الترهالت اجللدية، عمليات 
تكبير وتصغير وشد الثدي، 
شد اجلفون، تنسيق وتكبير 
األرداف باس���تخدام الدهون 
أو السيليكون، شد ترهالت 
الذراع���ني والفخذين، حقن 
الكوالجني والبوتوكس، جميع 
أن���واع امليزوثيرابي، تكبير 
وتصغير وتوريد الش���فاة، 
باإلضافة إلى حقنة تكساس 
لتعريض الفك، حقنة نفرتيتي 
لش���د الوجه والذقن وحقن 
PRP اخلاليا اجلزعية لليدين 

والوجه واعادة الشباب.

يضم تشكيالت مميزة من أزياء رائعة لألطفال بأفضل األسعار

»إتش آند إم« تفتتح فرعاً جديداً في الفحيحيل

اعلنت »إتش آن����د إم« عن افتتاح 
محله����ا اجلديد ف����ي مركز الش����ايع 
بالفحيحيل، وسيكون هذا احملل هو 
العاشر في الكويت ويضم تشكيالت 
مميزة من أزياء رائعة لألطفال بأفضل 

األسعار.
وتأسس����ت عالمة »إت����ش آند إم« 
التجارية في السويد عام 1947، ولديها 
الي����وم حوالي 3600 محل في 59 بلدا 
حول العالم، تتبع كلها فلسفة واحدة 

وهي تقدمي اجل����ودة والذوق بأفضل 
األسعار. 

كما تأسس����ت »إتش آند إم هينز 
آند موريتز« »H&M« في السويد عام 
1947، وهي شركة مدرجة في بورصة 
NASDAQ OMX س����توكهولم. وتتميز 
هذه العالمة التجارية بتقدمي األزياء 
العصرية ذات اجلودة العالية بأفضل 
األسعار. وباإلضافة إلى إتش آند إم، 
تضم املجموعة عالمات جتارية أخرى 

 Cheap Mondayو Other Stories &مثل
وCOS وMonki وWeekday، وإتش آند 
إم هوم. ومتتلك مجموعة إتش آند إم 
نحو 3600 متجر تنتشر في 55 بلدا 
حول العالم، مبا فيها البلدان العاملة 
عن طريق اتفاقيات التمثيل التجاري. 
وفي عام 2013، بلغت مبيعات املجموعة 
مبا في ذلك الضرائب 150.090 مليون 
كرونا، وبلغ ع����دد املوظفني أكثر من 

116.000 موظف.

قد جترى العملية 
في عمر الـ 70 
أو أكثر مادامت 

الصحة جيدة

جراح التجميل 
يغير شكل الوجه 
إلى ما كان عليه 

قبل 7 إلى 10 
سنوات

تستغرق مدة إجراء 
اجلراحة من 2
إلى 4 ساعات
في املتوسط

يعود املريض إلى 
ممارسة حياته 

الطبيعية بعد 10 
إلى 15 يومًا من 

إجراء العملية

البنك يدعم االحتاد 
الوطني لطلبة 

الكويت فرع أميركا 
منذ 2008

د.بدر العيسى والشيخ سالم العبداهلل في جناح البنك األهلي املشارك في املؤمتر السنوي الحتاد طلبة أميركا

البنك األهلي يختتم رعايته للمؤمتر السنوي
الحتاد طلبة  الكويت فرع الواليات املتحدة

»جيمي شو« تطلق املجموعة االستثنائية من األقمشة 
»ميد تو أوردر« الستخدامها في تصاميم »ربيع 2015«

أعلن البنك األهلي الكويتي 
أم���س عن اختت���ام رعايته 
للمؤمتر الس���نوي لالحتاد 
الوطني لطلبة الكويت فرع 
الواليات املتحدة األميركية 
الذي أقيم في مدينة س���ان 
دييغو خالل الفترة من 26 إلى 
29 نوفمبر اجلاري، وحضر 
املؤمتر نيابة عن البنك األهلي 
الكويتي كل من مساعد مدير 
ع���ام اخلدم���ات املصرفية 
لألفراد عثمان توفيقي ومدير 
وحدة االتصاالت والعالقات 

اخلارجية علي البغلي. 
وقام البنك األهلي الكويتي 
بتعزيز حضوره من خالل 
مشاركته في معرض الفرص 

الوظيفية حيث أقام جناحا 
الطلبة اخلريجني  لتعريف 
بفرص العم���ل املتاحة لدى 
البنك، وزار جناح البنك كل 
التريب���ة ووزير  من وزير 
التعليم العالي د.بدر العيسى 
وسفير الكويت لدى الواليات 
املتحدة الشيخ سالم العبداهلل 
حيث اطلع���ا على اخلدمات 
الت���ي يقدمها  واملنتج���ات 

البنك.
كم����ا نظم البن����ك األهلي 
الكويت����ي مس����ابقة للطلبة 
م����ن خالل مع����رض الفرص 
الوظيفية حيث طلب اإلجابة 
عن عدد من األسئلة املتعلقة 
بالبنك، وحصل الطلبة الثالثة 

الفائزون على جوائز قيمة.
ويدعم البنك األهلي الكويتي 
االحتاد الوطني لطلبة الكويت 
- فرع الواليات املتحدة منذ 
عام 2008 في إطار استراتيجية 
التي  املسؤولية االجتماعية 
يرعاها والتي تركز بصورة 
أساس����ية على فئة الشباب 
وقطاع التعليم، ويواصل البنك 
مس����اندة الكفاءات الكويتية 
ودعم قان����ون إحالل العمالة 
الوطنية من خالل مجموعة 
متنوعة م����ن برامج الرعاية 
التي  التعاونية  والنشاطات 
تس����اهم في تطوير مهارات 
املواطنني الكويتيني وتعزيز 

فرص توظيفهم.

أطلقت العالمة العاملية »جيمي شو« 
مجموعتها االس����تثنائية من األقمش����ة 
العريقة لتصاميم مجموعة  النس����ائية 
»ميد تو أوردر« )Made-to-Order( ملوسم 
ربيع 2015، وتتضمن العديد من األقمشة 
املتميزة مثل الديب����اج املتوافر باللونني 
البرون����زي الذهبي والذهب����ي العاجي، 
إضافة إلى أقمش����ة »الت����وال دي جوي« 
التي تتميز بالنقشات الفرنسية العتيقة 
للمانوليا وال����ورد وخامتني من احلرير 
املزين بنقش����ات الورود املستوحاة من 
فترة اخلمسينيات. وقد استلهمت »ساندرا 
تش����وي« املدير االبداعي في جيمي شو 
فكرة هذه األقمشة العريقة أثناء زيارتها 

لفرنسا وإجنلترا.
وتقول »س����اندرا تش����وي« عن هذه 
التشكيلة: »لقد أسرتني جاذبية وعتاقة 
هذه النقشات الفريدة التي متتد جذورها 
وقصص إبداعها عب����ر العقود املاضية. 
وقد قررت أن أعيد احلياة لهذه األقمشة 
الفريدة لتكون جزءا أساسيا من تصاميم 
مجموعة »ميد تو أوردر«، ليس فقط ألنها 
تضفي على هذه التشكيلة احساسا مفعما 

بالرومانسية، ولكن ألنها متنحها أيضا 
املزيد من احليوية واحلركة«. فباإلضافة 
إلى األقمشة املستوحاة من املاضي، تتضمن 
املجموعة أيضا اجللود املدبوغة )الشاموا(، 
الساتان، اجللود العادية وجلد التمساح. 
كما متت إضافة خيارات أخرى من األقمشة 
واملواد اجلديدة كجلد الثعبان ذي البريق 
املعدني وجلد السحلية االستوائية مبظهر 
اللوحات ذات األلوان اخلالبة. ومن خالل 
Made-to-( »مجموعة »مي����د تو أوردر
Order( تتح����ول التصاميم اخليالية إلى 
أحذية حقيقية، ويصبح بإمكان كل امرأة 
ان تقوم بتفصيل حذاء أحالمها على هواها 
عبر االختيار من قائمة طويلة من األلوان 
التي  والتصاميم والنقشات واخلياطات 
توافق ش����خصيتها وخياراتها املفضلة. 
وحت����ى يكتمل الطابع الش����خصي لهذه 
التجربة، فقد وفرنا خيارا تتمكن عبره 
كل امرأة من أن تنقش األحرف األولى من 
اس����مها أو تواريخ مهمة في حياتها على 
نعل حذائها لتخليد ذكرى حاملة أو يوم 
مميز أو حلظة ال تنسى، أو ملجرد تقدمي 
هدية فريدة ملن حتب. وينظر إلى عالمة 

»جيمي شو« في وقتنا احلالي على أنها 
العالمة التجارية الرائدة عامليا في مجال 
االكسسوارات الراقية، وتتميز بأحذيتها 
النسائية التي صنعت لها اسمها الالمع 
حول العالم والتي تشكل القلب النابض 
ملنتجاتها، ولكن األحذية ليست منتجاتها 
الوحيدة، فهناك حقائب اليد واملنتجات 
اجللدية اخلفيفة واألوشحة والنظارات 
الشمس����ية والنظارات الطبية واألحزمة 
والعط����ور واألحذية الرجالية، ويترأس 
»بيير دنيس« هذه املؤسس����ة منذ شهر 
يوليو 2012، في حني تش����غل »س����اندرا 
تش����وي« منصب املدير االبداعي، ومعا، 
يتشاركان رؤية واحدة إلبراز »جيمي شو« 
كواحدة من أكثر العالمات التجارية قيمة 
وفخامة. وتقدم »جيمي شو« منتجاتها عبر 
شبكة من املتاجر تضم 183 متجرا منتشرة 
في 36 دولة حول العالم، وموضوعة في 
أرقى مناطق التسوق واملتاجر املتخصصة. 
في أكتوبر من عام 2014 حتولت »جيمي 
شو« إلى شركة مس����اهمة محدودة ومت 
إدراجها في بورصة لندن مبؤشر يحمل 

.CHOO اسم

جومانا صوفي ونظرة على املعروضات 

)قاسم باشا( فرع »جيمي شو«.. وتشكيالت متميزة من االحذية    

منتجات ترضي جميع االذواق 

والء من »اليسرة فاشن« 


