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جناح مستشفى السيف في كلية اآلدابجانب من ندوة »حمل ووالدة بال تعب أو ألم«

مشاركة في معرض الفرص الوظيفية باجلامعة األميركية

شهادة تقدير للدكتورة نارمين سليم

درع تكرميية للدكتورة ناهد حسن

فريق مستشفى طيبة

VIVA د.كمال رويبح يقدم نبذة عن شركة

»VIVA« تفتح أبوابها لطلبة »العلوم اإلدارية« 
للتعريف بالمنتجات والخدمات الحصرية 

خالل زيارة للمبنى الرئيسي للشركة

ضمن إطار التواصل بني شركة VIVA لالتصاالت والقطاع التعليمي 
والتربوي، قام طلبة كلية العلوم اإلداريةـ  قسم الطرق الكمية ونظم 
املعلومات في جامعة الكويت بإشراف د.كمال رويبح، بزيارة املبنى 

الرئيسي للشركة.
وكان في استقبال الوفد، قسم العالقات العامة واالتصال، حيث 
رافقه في جولة استطالعية على بعض اقسام الشركة والسيرفرات 

واألجهزة.
ومت تعريف الطلبة عن شـــركة VIVA وعن منتجاتها وخدماتها 

احلصرية واستراتيجيتها املتبعة لنظم املعلومات.
وأجرى فريق قســـم تكنولوجيا املعلومات، شـــرحا أمام الوفد 
عن تأسيس قســـم شـــؤون تكنولوجيا املعلومات والتخصصات 

وعدد املوظفـــني، وعن دور تكنولوجيا ونظـــم املعلومات في دعم 
اســـتراتيجية الشركة، كما تطرق لبعض املهام في قطاع املعلومات 
لتعزيز استراتيجية VIVA وتقدمي بعض النظم املعلوماتية املستخدمة 

لدعم بعض االجراءات.
وكان د.كمال رويبح، األستاذ املشارك بقسم الطرق الكمية ونظم 
املعلومات قد قام بتنظيم الزيارة، وألقى كلمة حتدث فيها عن هدف 
هذه الزيارة في تعريف الطلبة في كلية العلوم االدارية بقسم ادارة 
تكنولوجيا املعلومات على شركة VIVA واعطائهم نبذة عن الشركة 
ومنتجاتها وخدماتها واســـتراتيجيتها، مؤكـــدا ان الزيارة حققت 
األهداف املرجوة واستطاعت ابراز هوية وأهمية وفوائد قسم ادارة 

نظم املعلومات امللموسة لطلبة الكويت.

قريبًا صالون أرنوبة ودبدوب لألطفال في مجمع األفنيوز وجمعية كيفان
عندم����ا تتقدم مؤسس����ة كويتية لتصب����ح ريادية وعلى 
مس����توى عال����ي من اجلودة يك����ون ذلك مدع����اة للفخر، 
وعندما تصبح املؤسس����ة مقصدًا ل����كل الناس مبختلف 
ش����رائحهم يكون ذلك مدعاة لإلعتزاز، وهكذا كان صالون 
أرنوبة ودبدوب لألطفال الذي س����يفتح في شهر سبتمبر 
2010 فرعه اجلديد الس����ابع مبجمع األفنيوز على مساحة 
52م2 مبيزان����ن، املرحل����ة الثانية للمجم����ع يجذبك كل 
ركن فيه ويق����دم لكم عاملًا فريدًا يلتفت معه نظر األطفال 
ويدهش����هم بألوان����ه الرائعة حيث يق����دم خدمات جديدة 
وفريدة غي����ر متوفرة ف����ي باقي الصالونات وس����تكون 
مفاج����أة للزبائن واجلمهور الكرمي. كذلك س����يفتح فرعه 
الثامن في جمعية كيفان اجلديدة في ش����هر أكتوبر 2010 
على مس����احة 68م2 مبيزان����ن املول التج����اري اجلديد 
للجمعية، هذا وقد صرح الس����يد خالد احلداد املدير العام 
ملجموعة الش����اهن للتجارة املالكة لسلس����لة صالونات 
أرنوب����ة ودب����دوب أن هذي����ن الفرعن يأتيان اس����تكمااًل 
للفروع الس����تة في جمعيات الروضة، القادسية، مشرف، 
السرة، القرين )القصور(، الرميثية. ويأتي افتتاح هذين 
الفرع����ن تزامنًا مع مرور 21 عامًا عل����ى افتتاح أول فرع 
من سلس����لة صالونات أرنوبة ودبدوب، وتعتبر الفروع 
اجلديدة نقلة نوعية في عال����م صالونات األطفال، حيث 
أنه����ا متثل عاملًا خاصًا للطفل يختل����ف كليًا عن املألوف. 

نحن بانتظاركم تفضلوا بزيارتنا.

أقـــام مستشـــفى طيبـــة والعيـــادات 
التخصصية التابعة له بالتعاون مع وزارة 
الشؤون االجتماعية والعمل – مركز تنمية 
املجتمع / علي صباح الســـالم مبناســـبة 
احلملة الصحية املقامة في املركز وحتت 
شعار »صحتك أوال« ندوة حملت عنوان 

»حمل ووالدة بال تعب أو ألم«.
وأشادت اخصائية أمراض النساء والوالدة 
د.ناهد حســـن بأهمية عمـــل الفحوصات 
الطبية قبل الزواج واحلمل وحتدثت عن 
فتـــرة احلمل واملتاعب التي متر بها املرأة 
احلامل واملخاطر التي قد تتعرض لها في 
فترة احلمل وعن السالمة واألمان واألمور 

الصحية والنفسية والغذائية التي يجب 
متابعتها في فترة احلمل.

واستكملت احملاضرة د.نارمين محمد 
النساء والوالدة  سليم اخصائية أمراض 
بالتحدث عن طرق الوالدة بال ألم أو متاعب 

وأسباب اإلجهاض عند بعض النساء.
ثم أجابت الطبيبتان عن اسئلة احلاضرين 
وقامتا بعمـــل فحوصات مجانية كفحص 
السكري والكوليسترول وقياس ضغط الدم. 
وأفادت مديرة التسويق والعالقات العامة 
منال عمر بأن مستشفى طيبة والعيادات 
التخصصية التابعة له قد بدأ من شهر أبريل 
من هذا العام بعمل حملة تسويقية للحمل 

والوالدة حيث حتصل السيدة احلامل على 
عرض لفحوصات وخدمات صحية حتمل 
أعلى املعايير الطبية واجلودة الشـــاملة 
خالل فترة احلمل بأسعار مميزة، وليس 
هذا فقط حيث انه يعد الســـيدة مبفاجأة 

سارة بعد الوالدة.
واضافت أن املستشـــفى سيستمر في 
احلملة الى نهاية الشـــهر اجلاري ونحن 
بصدد عمل العديد من احلمالت التوعوية 
حيـــــث أصبحنا راعيـــا صحيا توعويا 
في املجتمع يرجع اليه األفراد والعديد من 
اجلهات احلكومية واخلاصة لعمل احلمالت 

التوعية لديهم.

د.محمد اجلعفر وأمين العلي يتبادالن االتفاقية

»المتحدة للمختبرات« تقدم عروضًا ألعضاء »كونا«
قامت الشركة املتحدة للمختبرات ممثلة بنائب الرئيس والعضو 
املنتدب د.محمد اجلعفر بتوقيــــع اتفاقية مع وكالة األنباء الكويتية 

)كونا( ممثلة برئيس مجلس االدارة أمين العلي.
ومتنح الشركة املتحدة مبوجب هذه االتفاقية عرضا خاصا ألعضاء 
نقابة العاملني بوكالة األنباء الكويتية )كونا( وأسرهم الكرمية باالضافة 
الى جميع األشقاء املتزوجني او غير املتزوجني خصما 30% على جميع 
التحاليل املخبرية التي جترى داخل الكويت او في مختبراتنا املرجعية 
خارج الكويت )مختبر بيومنس( في فرنسا، كما تتيح الفرصة جلميع 
األعضاء لالطمئنان على صحة وســــالمة أجسامهم، وتنفرد الشركة 
املتحدة للمختبرات بأن لديها البرنامج الغذائي »NOVO« الذي يعتمد 
على حتليل الدم لوضع برنامج للتغذية لكي يساعد األشخاص الذين 
يعانون من مشــــاكل صحية وباألخص في مشــــاكل التحكم بالوزن 
والصداع النصفي ومشاكل الهضم وغيرها من املشاكل الصحية املتعلقة 
باملناعة. وحصلت وكالة »كونا« على عرض خاص جلميع أعضائها 
أيضا. ويتشــــرف مختبر »املتحدة« املركزي للتحاليل الطبية بتقدمي 
أحدث تكنولوجيا األجهزة في عالم املختبرات وكذلك من خالل أفضل 
النتائــــج املعتمدة في أكبر املراكز األوروبية واألميركية، ولدينا أمهر 
الفنيني املختصني وأرقــــى األطباء الذين يعملون على أحدث وأفضل 

األنظمة اآللية للمعلومات املخبرية في الكويت.
اجلدير بالذكر ان »املتحدة للمختبرات« هي احدى الشركات التابعة 

ملجموعة املتحدة للخدمات الطبية.

»طيبة« يقيم ندوة »حمل ووالدة بال تعب أو ألم« 
ويجري فحوصات مجانية حتى نهاية الجاري

مستشفى السيف يشارك في معرضي
الفرص الوظيفية في اآلداب والجامعة األميركية

شـــارك مستشفى السيف 
في معرض الفرص الوظيفية 
الذي أقامته جامعة الكويت ـ 
كلية اآلداب في منطقة كيفان 
ومعرض الفـــرص الوظيفية 
الذي أقامته اجلامعة االميركية، 
حيث عـــرض اخلدمات التي 
ميكـــن ان يقدمهـــا للطلبـــة 
اخلريجـــني. وأعربـــت نائب 
الرئيس للتسويق والعالقات 
العامـــة بالشـــركة املتحـــدة 
للخدمات الطبية هند الغربللي 
عن سعادتها للمشاركة بهذا 
االحتفـــال االجتماعي والذي 
يؤكد حرص مستشفى السيف 
علـــى أداء املســـؤولية جتاه 
املجتمع، خصوصا اخلريجني 
اجلدد. ولفتت الى اهمية تقدمي 
اخلدمـــات للطلبة اخلريجني 
من خـــالل منحهم العديد من 
الفرص الوظيفية بعد التخرج 
اميانا من مستشـــفى السيف 
بأهمية املشاركة االجتماعية 
واالنســـانية جتـــاه املجتمع 
العالجية  بجانب اخلدمـــات 

والطبية للمرضى.
قـــام طلبة  مـــن جهتهم، 
اجلامعـــة مبلء اســـتمارات 
التوظيـــف وأبـــدوا فرحتهم 
واعجابهم بهـــذه املبادرة من 
قبل املستشـــفى، حيث قاموا 
بعمل الفحوصات الطبية التي 
وفرها املستشفى للطلبة مع 
الدم ونســـبة السكر  فحص 
البروشـــورات  وتوزيـــع 
التوعويـــة واخلدمـــات التي 

يقدمها املستشفى.

 الشيخ فهد اجلابر وفهد امليلم ود.فاتن امليلم والفريق املشارك في افتتاح أسبوع التمريض في مستشفى هادي

لقطة جماعية للممرضات املكرمات

مستشفى هادي يرفع أعالم الدول احتفااًل بيوم التمريض
بحضور الشـــيخ فهد جابر 
األحمد واملدير العام فهد امليلم 
ونائب مدير العام د.فاتن فهد 
إبراهيم واملدير  امليلم ومحمد 
الطبي د.محمد الشربيني ونائب 
الطبي د.محمود السيد  املدير 
التمريض باتريسيا  ورئيسة 
تامبل وعدد من ســـفراء الدول 
العربية واألجنبية، باإلضافة 
الى الهيئة التمريضية، مت افتتاح 
أسبوع التمريض في مستشفى 
هادي. وشـــهد االحتفال تكرمي 
طاقم التمريض في املستشفى 
البالـــغ عـــدده 300 ممـــرض 
وممرضة حتت شعار »االحتفال 
بتعدد الثقافات لفريق التمريض 
في مستشفى هادي«. وتضمن 
أســـبوع التمريض العديد من 
األنشطة الترفيهية واملسابقات، 
حيث قام املمرضون واملمرضات 
بتشكيل مجموعات من مختلف 
اجلنسيات وكل مجموعة رفعت 
علم بلدها مبشـــاركة ســـفير 
دولتها فعمت الفرحة بني الهيئة 
التمريضية بسماعهم ألناشيدهم 
الوطنيـــة التي تنتمـــي إليها 
بلدانهم. كما مت توزيع الدروع 
التذكارية، وامليداليات وشهادات 
التكرمي على كل طاقم التمريض. 
الطبي  املديـــر  افتتـــح احلفل 
د.محمد الشربيني بالترحيب 
باحلضور وتقدمي كلمة شـــكر 
لفريق التمريض كما أكد أن فريق 
التمريض يعتبر القلب النابض 

للمستشفى.

العجمي 
إلنصاف الحرفيين 

في الجهراء والصليبية
بشرى شعبان

ناشد رئيس مجلس ادارة 
احتاد احلرفيــــني الكويتيني 
محمد عبيــــد العجمي وزير 
الدولة لشؤون البلدية د.فاضل 
صفر الوقوف الى جانب اخوانه 
الذين يعملون ليل  احلرفيني 
نهار دون كلــــل او ملل حيث 
هناك من يعمل لعرقلة اعمالهم 
ويقوم بضرب قرارات املجلس 
البلدي التي مت تصديقها من 
قبل مجلس الوزراء واملنظمة 
لالنشطة احلرفية واخلدمية 
في املناطق احلرفية في اجلهراء 
والصليبيــــة دون وجه حق. 
واننــــا نطالب الوزير د.صفر 
وضع حــــد لتلك احلرب التي 
يشنها مدير التراخيص ببلدية 

اجلهراء.


