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يحتف���ل فرحان غاطي عمير 
الرشيدي بزفاف جنله محمود 
مساء يوم غد األربعاء في ديوان 
الشيخ س���الم العلي باجلهراء.. 

ألف مبروك.

الزميل اإلعالمي من  يحتفل 
أس���رة القناة الثالثة الرياضية 
سعد محمد تركي املطيري بزفافه 
مساء يوم غد األربعاء في صالة 

اخلرينج.. ألف مبروك.

زفاف محمود 
الرشيدي األربعاء

.. وزفاف املطيري
 في صالة اخلرينج

منى أطفأت
 شمعتها األولى

سفيان احتفل بميالده

»ثراء«.. عطر فريد من »الدر المنثور«

أسرة مستشفى رويال حياة تبرعوا بالدم

نظم مستشفى رويال حياة وبالتنسيق 
مع بنك الدم املركزي حملة للتبرع بالدم في 
مقر املستش���فى وذلك تضامنا مع احلمالت 
االنسانية التي يطلقها بنك الدم املركزي خدمة 
ألبناء املجتمع الكويتي. وبهذه املناسبة عبرت 
ادارة مستشفى رويال حياة عن عميق شكرها 

وتقديرها لكل املوظفني واملتبرعني ولكل من 
ساهم في إجناح هذا العمل االنساني.

يتميز مستشفى رويال حياة الواقع في 
منطقة اجلابرية ببرامج وخدمات عالية اجلودة 
تش���مل العناية باملرأة قب���ل وبعد الوالدة، 
طب االطفال وام���راض القلب لدى االطفال، 

اجلراحة التجميلية لدى مركز كوزميسرج، 
مركز اطفال االنابيب بالتعاون مع مستشفى 
جامعة بروكسل، عيادة BMS لألسنان ومركز 
متكامل جلراحة السمنة باالضافة الى جراحات 
اليوم الواحد وقسم االمراض الباطنية ومركز 

امراض اجلهاز الهضمي.

تطرح ش���ركة »الدر املنث���ور« للعود 
والبخور في جميع فروعها مجددا العطر 
املميز »ث���راء« وذلك ن���زوال عند رغبات 
عمالئها وعشاق التميز، وبعد اإلقبال الكبير 
عليه، والذي فاق التوقعات خالل الفترة 
العمالء  املاضية واستحواذه على اهتمام 
داخل السوق احمللي، وامتداد سمعته الى 
األسواق اخلليجية، وهناك اتفاقية تعاقد 
بني شركة عطورات خليجية كبرى مع »الدر 
املنثور« لتوزيع عطر »ثراء« داخل إحدى 
الدول اخلليجي���ة. ويقول رئيس مجلس 
إدارة شركة »الدر املنثور« ضرار الطراروة 
ان عط���ر »ثراء« تركيبة مركزة فريدة من 
نوعها جتمع خليطا من العطور الشرقية 
املستوحاة من أفخر أنواع البخور ودهن 
العود مع تركيبة من أرقى الزيوت الفرنسية 
التي مت استيرادها خصيصا من أرقى شركات 

العطور الفرنسية.
ويتميز عطر »ثراء« بوهج من الرفاهية 
املغلفة بالفخامة، ويتناغم بنعومة وهمس 
ليفوح ش���ذاه مبحبة وصفاء وتنس���اب 
مكوناته بدفء مع محبي العطور الشرقية، 
من خالل قارورة تتألأل لتعكس جمال عطر 
متفرد في خصوصيته، متميز في عبقه، 
يتغلغل إلى األعماق ليخاطب احلواس من 

خالل عبير ال ينسى وشذى آخاذ.

أطفأت منى ممدوح شمعتها 
األولى وسط فرحة األهل، وأقام 
والدها حفال باملناسبة حضره 
جمع م���ن األهل الذي���ن متنوا 
ملن���ى حياة س���عيدة في كنف 

والديها..
 مبروك وعقبال ال� 100 سنة 

يا منى.

احتفل أحمد سمير وأسرته بعيد 
ميالد ابنهم سفيان وأقام باملناسبة 
حفال حيث تلقى س����فيان الهدايا 
من األهل واألصدقاء الذين متنوا 
لسفيان حياة س����عيدة في كنف 
والديه، مبروك يا سفيان وعقبال 

ال� 100 سنة.

منى ممدوح

سيفان احمد

عطر ثراء

العروسان سعد لطفي وهند حسن

احد موظفي مستشفى رويال حياة يتبرع بدمه

بشير الرشيدي مباركا

املعرس وشقيقه مشعل املعرس بني اصدقائه ناصر الرشيدي متوسطا املعرس ووالده

اسماعيل الرشيدي مهنئا املعرس ممدوح عوض الرشيدي احمد الرشيدي مباركا

مبارك اخلرينج مباركا علي الدقباسي مهنئا

جانب من حملة »رويال حياة« للتبرع بالدم

أفراح الرشيدي
احتفل عوض ضيدان 
الرشيدي بزفاف جنله 
مم���دوح عل���ى كرمية 
الرش���يدي في  شامخ 
صالة أف���راح القفيدي 
الف���ردوس  مبنطق���ة 
بحض���ور جم���ع من 
النواب والشخصيات 
واألهل واألصدقاء الذين 
قدموا املباركة والتهاني 
باملناس���بة السعيدة. 
ألف مب���روك وبالرفاء 

والبنني.

)قاسم باشا(د.محمد الهطالني مهنئا

سعد وهند
 احتفال بزفافهما

احتفل سعد لطفي سعد 
أحمد بزفافه على اآلنسة هند 
حسن ربيع وأقاما باملناسبة 
حفال في مدينة اإلسكندرية 
حضره األهل واألصدقاء الذين 
شاركوهما فرحتهما ومتنوا 
لهما حياة حافلة بالسعادة 
والهناء. ألف مبروك وبالرفاء 

والبنني.

مستشفى »طيبة« والعيادات التخصصية في الفنطاس والفروانية 
ترحب بعودة المدارس وتتمنى للطالب عاماً دراسياً مليئاً بالصحة

رح���ب رئي���س قط���اع 
التشغيل مبستشفى طيبة 
والعي���ادات التخصصي���ة 
التابعة له بفرعيها الفنطاس 
الفضالة  والفروانية راشد 
بعودة املدارس، ناصحا اآلباء 
واألمهات مبراجعة الطبيب 
للتأك���د من س���المة صحة 
أطفالهم وأيضا للتأكد من 
صحة التطعيمات الن عادة 
ما تكون هن���اك تطعيمات 
جدي���دة لألطف���ال وأيضا 
للتأكد م���ن حتصني الطفل 
قبل ب���دء ال���دروس، وأكد 
على أهمية مراجعة سجل 
تطعيمات طفلك، مؤكدا على 
ضرورة عمل فحص النظر 

والسمع.
وأفاد الفضالة بأن قسم األطفال مبستشفى طيبة قد مت جتهيزه 
بأحدث األجهزة والتقنيات املتقدمة الس���تقبال احلاالت الطارئة 
واحلاالت احلرجة لألطفال على مدار 24 ساعة يوميا وكذلك يعمل 
القسم أثناء العطل األسبوعية باإلضافة الى وحدة التطعيمات التي 
تقدم تطعيمات األطفال طبقا لتوصيات وزارة الصحة الكويتية 
ومنها التطعيم ضد اجلدي���ري املائي وااللتهاب الكبدي الوبائي 
)أ( و)ب( واالنفلونزا املوس���مية وڤيروس الروتا املتسبب في 
اإلصاب���ة بالنزالت املعوية، وأضاف قائال ان العودة الى املدارس 
تشكل فرصة امام مقدمي الرعاية الصحية لتذكير األهالي بأهمية 
تطعيم ابنائهم. وأضاف الفضالة ان أطباء املستش���فى والهيئة 
التمريضية يقومون بعمل التوعي���ة الصحية باملدارس وأيضا 
اجلامع���ات، حيث يقوم األطباء بعمل الندوات الصحية للتالميذ 
وأولياء األمور وعلى أساس العمر واجلهة التعليم حتدد نوعية 

ومستوى احملاضرة متمنيا للجميع عاما صحيا سعيدا.

راشد الفضالة


