
الجمعة 27 اغسطس 2010   15محليات
مستمرة حتى 19 سبتمبر والفائز يرسل أشخاصًا ألداء العمرة

المارينا يطلق: »فرصة لكي ال تربح بل لتكسب ثوابهم«
»داماس« أطلقت »أهديك« من 3 قالدات فاخرة

ذلك الشخص املميز في حياتكم 
لدى أي فرع من متاجر داماس«.

وتق����دم »داماس خ����ال هذه 
احلملة 3 قادات فاخرة مرصعة 
بأحجار املاس واللؤلؤ واألحجار 
امللونة لتعبر بوضوح تام عن روح 
وجوهر شهر رمضان الكرمي، وذلك 
باإلضافة ال����ى العديد من الهدايا 
اخلاص����ة األخرى الت����ي أعدتها 
داماس والتي من شأنها ان تكون 
مصدرا للبهجة والفرحة، وترمز 
هذه املجوه����رات للحياة الطيبة 
والهانئة، وتبرز الوجه احلقيقي 
ل� »داماس« باعتبارها مؤسس����ة 
ديناميكي����ة وحديثة، وتبدع كل 
ما هو فريد وفاخر، وبالطبع فإن 
ه����ذه الهدايا تأتي داخل صندوق 
»داماس« األحمر امللفوف بشريط 

ذهبي غاية في اجلمال.
الفرحة فرحتني، وذلك  لتكن 
من خ����ال هدية م����ن »داماس« 
والتي ميكن من خالها ان تعبر 
عن املشاعر التي ال ميكن ان تقدر 
بثمن، ورؤي����ة بريق الفرحة في 
عيون من حتب، من خال هدايا 
»داماس« هذا املوس����م، ما عليك 
إال زيارة أقرب ف����رع من متاجر 
»داماس«، واختيار الهدية املائمة 
التي تعبر عن مش����اعرك بشكل 
جميل، والتمتع بلحظة إهداء الهدية 

وتخليد هذه اللحظة إلى األبد.

فإننا ننتهز كل فرصة سانحة لنا 
لكي ندخل السرور الى قلبه ونرى 
البسمة ترتسم على شفاهه، ليس 
املهم هو حجم وكمية ما نعطي، 
ب����ل املهم هو احلب الذي نكنه له 
حتى نقدم على إهدائه هذه الهدية، 
وجوهر الشهامة هو ان نتقاسم 
الفرحة مع من نحبهم من دون ان 
تكون هناك أي مصالح أو منافع 
أخرى، وهذه احلملة تش����جعكم 
على اإلهداء الى أقرب الناس الى 
قلوبكم، وحتقيق أمانيهم وبالطبع 
فإنكم س����تجدون الهدية الفريدة 
واملائمة التي تودون إهداءها الى 

ان نحتفي باللحظات احللوة مع 
اآلخرين والذكريات اجلميلة التي 
تذكرنا باملاضي املميز الذي قضيناه 
مع شخص ما أو من لعبوا دورا 
أساسيا في حياتنا ويجب ان يكون 
الدافع للهدية نابع من قلب وعقل 
الشخص، لتكون تعبيرا حقيقيا 
وصادقا عم����ا يجيش في صدره 
وفي الوقت ذاته جتد قبوال كبيرا 
لدى الطرف اآلخر. وتعليقا على 
إطاق هذه احلملة قال مدير قسم 
التسويق في »داماس للمجوهرات« 
داجني ديديا »عندما نريد ان نعبر 
عن تقديرنا واهتمامنا لشخص ما، 

»أهديكي ولو بيدي لب القمر 
آتيكي«.. تلك هي الرس����الة التي 
كانت مبنزل����ة اإللهام ملجوهرات 
داماس إلط����اق حملتها اجلديدة 
الكوي����ت واملنطقة  »أهديك« في 
العربية، وهي ترتكز على فكرة 
تقدمي الهدايا الى أغلى الناس لدينا، 
ومن خال هذه احلملة اجلديدة 
جند ان هناك هدايا متنوعة لتعبر 
عن تقديرنا الى من نحب، كالوالدة 
احلنونة أو االبنة الغالية أو األخت 
العزيزة أو الزوجة احلبيبة، ويعد 
تقدمي الهدية أحد أهم السلوكيات 
التي من خالها يعبر اإلنسان عن 
تقديره وحبه الى شخص عزيز 
على قلب����ه، وما ان تبادر بتقدمي 
هدية الى من حتب حتى يشعر هذا 
الشخص مبدى أهميته ومكانته 
في قلب����ك، وبالتالي يزداد احلب 

واملودة بينكما.
وتوفر دار مجوهرات داماس في 
جميع متاجرها املنتشرة بالدولة 
ومن خال هذه احلملة باقة واسعة 
من املجوه����رات ليتمكن العميل 
من ش����راء ما يحلو له من حلي 
ليهديها الى ش����خص عزيز عليه 
وقريب منه. وحتمل هدية داماس 
الكثير من املشاعر واألحاسيس 
الشخصية النبيلة والصادقة التي 
نحملها لشخص ما في حياتنا وله 
مكانة خاصة لدينا، يجب علينا 

مستشفى الراشد يستقبل البروفيسور 
أوالف بودامير أستاذ طب األطفال

يسر مستشفى الراشد )الرائد 
داألول لرعاية العائلة( أن يرحب 
باستقبال أستاذ طب األطفال 
بجامعة هيربرغ األملانية وأستاذ 
طب األطفال وعلم الوراثة باليور 
هيوستني تكس وعضو اجلمعية 
األميركي���ة لألمراض الوراثية 
لألطف����ال وعلم الوراثة وأستاذ 
طب األطفال وأمراض التمثيل 
الغذائي والهندسة الوراثي����ة 
النمس���ا وعض���و اجلمعية   �
االجنليزي���ة ألمراض التمثيل 
الغذائ���ي وعض���و اجلمعية 
النمس���اوية لط���ب األطف���ال 
والهندسة الوراثية بالعدي����د 
من دول العالم د.أوالف بودامير، 

وحديثي ال���والدة وحاالت تأخر 
النمو ورخ�������اوة العضات، 
باإلضافة الى انه متخص����ص 

يتميز بخبرته الواسع����ة في 
تشخيص وعاج جميع حاالت 
األمراض الوراثية في األطفال 

ف���ي ع���اج ح���االت أمراض 
اجله�����از العصبي والتشنج 
عند األطفال كذلك يقوم بع����اج 
جميع األمراض الناجتة عن خلل 
التمثيل الغذائي وعاج جميع 

األمراض النادرة في األطفال.
وق���د أع���رب د.أوالف عن 
سعادته الستقب����ال املراجعني 
وتقدمي أفض����ل اخلدمات الطبية 
لهم في ظ����ل الرائد األول لرعاية 

العائلة.
الزي���ارة من  وس���تب����دأ 
 2010/9/30 ال���ى   2010/9/18
بالتنس���ي����ق م���ع د.حن���ان 
حش���مت )استش���اري ط���ب 

األطفال(.

مبناسبة شهر رمضان املبارك، 
وحرصا منه على مشاركة عموم 
املجتمع ثواب هذا الشهر الفضيل 
ودعم مبادراته لعمل اخلير، أطلق 
املارينا مول حملته التس����ويقية 
الثانية له����ذا العام حتت عنوان: 
»فرصة لكي ال تربح بل لتكس����ب 
ثوابه����م«، التي تس����تمر حتى 19 
سبتمبر املقبل وتأتي حملة املارينا 
لتق����دم مفهوما جدي����دا للحمات 
التس����ويقية فتقدم نوعا مختلفا 
من اجلوائز حتمل في طياتها قيما 
روحية ومعنوية سامية، إذ متنح 
الزوار فرصة ملساعدة أشخاص من 
اختيارهم الى أداء مناسك العمرة 
مدفوعة األجر بالكامل، بينما يكون 

مكسبهم الثواب عند اهلل.
وتبعا لقواعد احلملة، فإن كل 
متس����وق في محات املارينا مول 
وكل زائر ملطاعم ومقاهي الكرسنت 
هو مؤهل للمشاركة في السحب 
الكبير الذي سيجرى 21 سبتمبر 
وال يجب عليه في سبيل ذلك إال 
انفاق ما قيمته 5 دنانير كحد أدنى، 
حيث يحصل باملقابل على قسيمة 
تخوله دخول السحب، ومبوجب 
السحب سيتحقق حلم الفائز األول 
ب����أن يحصل على فرصة معنوية 
وإنس����انية باختيار 20 شخصا 
املقدسة  الى األراضي  إلرس����الهم 
ألداء مناسك العمرة، بينما يحق 
للفائز الثاني اختيار 14 ش����خصا 
للجائزة ذاتها والفائز الثالث يختار 
6 أشخاص. الى ذلك، هنأ املتحدث 
الرسمي باسم عالم املارينا عادل 
بوشبل عموم املجتمع بحلول شهر 
رمضان املبارك وعن احلملة قال: 
املارينا استوحت  إدارة عالم  »إن 
التسويقية اجلديدة  مبدأ احلملة 
من املعاني الروحية الراقية لشهر 

صندوق السحب، وذلك حرصا منها 
على تسهيل مش����اركتهم واغناء 

جتربتهم بجميع املقاييس.
واختتم بوشبل كلمته موضحا 
ان حملة ش����هر رمض����ان املبارك 
تندرج حتت مظلة استراتيجيتنا 
للمسؤولية االجتماعية التي تتضمن 
في قائمة بنودها مشاركة املجتمع 
الكويتي اهتماماته السيما في أداء 
عمل اخلير وف����ق معاني روحية 

سامية، كما مبادلته الوفاء.
وجتدر اإلشارة الى ان فرصة 
الف����وز متاحة أمام كل متس����وق 
للفوز وحتقي����ق األجر والثواب، 
كما يستطيع مضاعفة فرصه مع 
كل 5 دناني����ر ينفقه����ا في أي من 

محات املارينا مول.
يذك����ر ان »عالم املارينا« وهي 
ش����ركة تابعة لش����ركة العقارات 

رمضان الفضيل، وأضاف أردنا ان 
ندعم توق زوارنا الى عمل اخلير 
املباركة ومننحهم  األيام  في هذه 
فرصة لربح جوائز ال تثمن باملال 
بل باألجر والتقوى«، وقال »وعدنا 
زوار املارينا بحمات تس����ويقية 
اس����تراتيجية من شأنها ان تقلب 
املوازين التقليدية للتسوق وتنقلها 
الى عهد جديد يتميز مبفهوم أغنى 
وأش����مل، وتك����رس املارينا مول 
مقصدا تسويقيا بامتياز للعائات، 
اننا مس����تمرون على وعدنا هذا 
عبر إطاق سلس����لة من احلمات 
التس����ويقية التي صممت لتلبي 
احتياج����ات املجتمع الكويتي الى 

جتربة مختلفة في التسوق«.
ال����ى ذلك، عين����ت إدارة عالم 
املارينا فريقا ملساعدة املتسوقني 
على ملء استماراتهم وإيداعها في 

املتح����دة )URC( تقع في وس����ط 
السوق التجاري النابض باحلياة 
في منطقة الساملية، وتشمل حتت 
مظلتها 5 مرافق تنموية حيوية، 
تتضمن املارينا مول، وهو املجمع 
التجاري الذي يشكل مقصدا نوعيا 
العائات ميتاز باجلودة  لتسوق 
العالي����ة، كم����ا يقدم تس����هيات 
ترفيهي����ة ممي����زة باإلضافة الى 
املطاعم املتنوعة، يضاف الى ذلك 
فندق املارينا وهو من فئة 5 جنوم، 
يؤمن ولوجا مباشرا الى املارينا 
م����ول ومنطقة املارينا كرس����نت 
التي تزخر بعدد وفير من املقاهي 
واملطاعم ذات املوقع االستراتيجي 
على اخلليج العربي، وهي مطلة 
على نادي املارينا لليخوت الذي 
يتمتع مبوقع الفت وسط مرافق 

عالم املارينا.

هدايا داماس قالدات فاخرة

شعار احلملة

د.حنان حشمتالبروفيسور د.أوالف بودامير

د.خالد محمد كمال راشد الفضالة

عبدالعزيز السويط

ق���ام رئي���س جمعي���ة 
املكتبات واملعلومات عبيد 
الرئيس  البرازي ونائ���ب 
عبدالعزيز السويط بزيارة 
لوكيل وزارة التربية املساعد 
للتنمية التربوية بدر الفريح، 
وقد اشادا بالدور الكبير الذي 
يقوم به جتاه قطاع املكتبات 
واخلط���ط املرس���ومة من 
حتديث املبنى املكتبي واالثاث 
والكت���ب وحتوي���ل الكتب 
الى اقراص مدمجة ملواكبة 
التكنولوجي  التطور  ثورة 
وحتديث اجهزة احلاس���ب 
اآللي ورفع املستوى الوظيفي 
المناء املكتبات وجعل مهنة 
املكتب���ات من املهن اجلذابة 
على مدى السنوات املقبلة. 
وقدم مجلس ادارة جمعية 
املكتبات واملعلومات الشكر 
الكبير  للفريح على اجلهد 
الذي يقوم به والنهضة التي 
حصلت في قطاع املكتبات 
من���ذ توليه مه���ام الوكيل 
التربوية  املساعد للتنمية 
والش���كر موص���ول ايضا 
الى عيد شاش مدير ادارة 
املكتبات باالنابة على ايصال 
صوت االمناء الذي كان يعلو 

من سنوات طويلة.

جمعية المكتبات تشيد 
بتحديث المبنى المكتبي 

واألثاث والكتب

الفضالة: انضمام د.خالد كمال استشاري
الجراحة والمناظير لكادر مستشفى طيبة

صرح رئيس قطاع التشغيل لدى مستشفى طيبة والعيادات التخصصية التابعة 
له فرعي الفنطاس والفروانية راشد الفضالة بأن ادارة املستشفى حترص دائما 
على تلبية طلبات املراجعني وتقدمي افضل اخلدمات الطبية والعالجية املتميزة لهم 
باس��تقطاب الكادر الطبي والتمريضي ذي املستوى العالي من اخلبرة والكفاءة، 
وأع��رب عن س��عادته بانضمام د.خالد محمد كمال استش��اري اجلراحة العامة 
وجراحة املناظير املختص بالكش��ف املبكر عن أمراض وأورام الثدي للسيدات 
والرجال واستئصال األورام واألكياس والتليفات، باالضافة الى استئصال املرارة 
والزائ��دة الدودية ودوالي اخلصية باملنظار وأيضا جراحات األطفال )الطهارة � 
الفتق � اخلصية املعلقة( باالضافة الى جراحات الغدة الدرقية والليمفاوية وجتميل 
وشد الترهالت. وأفاد الفضالة بأن الكادر الطبي واإلداري لدى مستشفى طيبة 
والعي��ادات التخصصية التابعة له فرعي الفنطاس والفروانية يعمل حتت هدف 
واحد وهو تقدمي افضل وس��ائل الراحة والعالج للمريض حتت شعار »رعايتكم 

هدفنا« الفتا الى انه يتم التعامل مع شركات التأمني.


