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د.يوسف أبوظهر وهند الغربللي يتوسطان عددا من موظفي املستشفى وأصحاب احملالت التجارية

جولة على احملالت التجارية في مستشفى السيف

هند الغربللي

هند الغربللي مع رحيمة عبداهلل ومرمي نعمة»مذركير«.. وتشكيلة واسعة في مستشفى السيف

الزميل يوسف جبارة وهند الغربللي .. وترحيب من طاقم ستاربكس ومعهم هند الغربللي وحمد احلسن هند الغربللي ورئيس مجموعة روشيه اندريه دحدوح

هاني وعروسه امل

فاطمة الزهراء علي

»عِقدْ« مستشفى السيف يكتمل بافتتاح المحالت التجارية
ندى أبونصر

أقيم االفتتاح الرس����مي للمحالت التجارية 
في مستشفى السيف بحضور املدير التنفيذي 
أبوظهر ونائب  ملستشفى السيف د.يوس����ف 
الرئيس إلدارة التسويق والعالقات العامة في 
الشركة املتحدة للخدمات الطبية هند الغربللي 
ومدير العالقات اإلعالمية حمد احلسن وحشد 

من أهل الصحافة واإلعالم.
وأكدت الغربللي خالل االفتتاح انه مت اختيار 
ه����ذا اليوم الفتتاح احمل����ال التجارية تضامنا 
مع يوم البيئة. ونوهت بأن فريق مستش����فى 
السيف من أصدقاء البيئة. وأضافت انه بافتتاح 
احملالت التجارية )روشيه – مذركير – ستاربكس 
– فيس����تا العاملية – زم����ردة( يكون قد اكتمل 

افتتاح مستش����فى الس����يف بخدماته الطبية 
بالكامل وهو على اس����تعداد الستقبال جميع 

الزوار واملرضى.
وش����كرت رئيس مجلس االدارة والعضو 
املنتدب للشركة املتحدة للخدمات الطبية د.هيثم 
حيدر ال����ذي كان حريصا كل احلرص على أن 
تكتمل اخلدمات باملستشفى، هذا الصرح الكبير 

الذي يشمل الرعاية الطبية والنفسية.
واشارت الى انه سيقام في املستشفى برنامج 
رياضة معالج للسمنة لألطفال الذين تتراوح 
اعمارهم بني 7 – 17 سنة وهو برنامج متكامل، 
تغذية مع رياضة ومتابعة شاملة، وسيتم توزيع 
الهدايا للطفل الفائز الذي يس����تطيع ان يلتزم 

بنظام البرنامج ويخسر وزنا أكثر.

الش����ركات  وش����كرت في اخلت����ام جميع 
واحملالت التي اس����تقبلت الضيوف حيث مت 
توزيع املشروبات والهدايا في يوم االفتتاح في 
الفترتني الصباحية واملس����ائية جلميع الزوار 

وموظفي املستشفى.
وبدوره أعرب د.يوسف أبوظهر عن سعادته 
بافتتاح احمل����ال التجارية التي تواكب افتتاح 
املستش����فى الذي مر عليه ش����هور أثبت فيها 
النجاح والسمعة الطيبة وثقة املرضى باخلدمات 

الطبية التي يقدمها.
واضاف ان هذه الثقة من املرضى واإلقبال 
يشجعنا على ان نسرع في افتتاح أقسام خلدمات 
أخرى لك����ي يلقى املريض الراح����ة والنتائج 

)كرم دياب(د.يوسف أبوظهر وهند الغربللي يفتتحان »احملالت التجارية« في »السيف«املرجوة.

هاني وأمل احتفال بزفافهما

فاطمة الزهراء تفوقت في »اإلخالص«

احتفل هاني اجلوهري بزفافه على االنسة امل نبيل وسط فرحة 
األهل واالصدقاء الذين شاركوا العروسني فرحتهما، وقدموا لهما التهاني 

واملباركة باملناسبة السعيدة. الف مبروك وبالرفاء والبنني.

تفوقت الطالبة فاطمة الزهراء علي الفندي في مدرسة االخالص، 
وحصدت املرتبة الثانية بتقدير امتياز، ووعدت فاطمة الزهراء والديها 

باستمرار التفوق والنجاح. الف مبروك.


