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مؤتمر الكويت الثاني لبناء المستشفيات الشهر المقبل
قال رئيس اللجنة العلمية ملؤمت����ر ومعرض الكويت الثاني لبناء 
املستشفيات د.حسني اخلياط، ان االستعدادات جارية للتحضير للمؤمتر 
الذي يعقد في عامه الثاني، ويقام برعاية وزير الصحة د.هالل الساير 
خالل الفترة من 17 � 18 يناير املقبل في مركز املؤمترات بفندق موفنبيك 
املنطقة احلرة، اذ ان املش����اركات مازالت مس����تمرة من قبل الشركات 
احمللي����ة والعاملية املتخصص����ة في تقنيات البن����اء احلديثة واملباني 
اجلاهزة واألنظمة احلديثة للمباني الذكية واملقاوالت االنشائية ومواد 

البناء املختلفة.

وأض����اف د.اخلياط في تصريح صحافي به����ذا اخلصوص، ان هذا 
املؤمت����ر يتزامن مع قيام وزارة الصحة في طرح مناقصة بناء 8 أبراج 
طبية ملحقة باملستشفيات احلالية، سيكون أولها في مستشفى األميري، 
مشيرا الى انه سيقوم الوكيل املساعد للخدمات بوزارة الصحة م.سمير 
العصفور بإلقاء محاضرة بهذا الصدد في افتتاح املؤمتر يس����تعرض 
خاللها خطط الوزارة املستقبلية في مجال بناء وجتهيز املستشفيات، 
وتفاصيل مناقصة بناء البرج الطبي اجلديد امللحق في مستشفى األميري 

والذي يهدف الى زيادة السعة السريرية الى 300 سرير اضافي.

حنان عبدالمعبود
أعلن مدير منطقة اجلهراء الصحية د.فهد اخلليفة عن قرب افتتاح قس���م 
مالحظة النساء في قسم احلوادث مبستشفى اجلهراء، والذي يتسع ل� 17 سريرا، 
مشيرا الى ان هذه التوسعة تتمثل في تقدمي خدمة أفضل بالقسم، فضال عن 
أنها تعتبر املرحلة قبل االخيرة في التوسعة التي أجريت في قسم احلوادث. 
وأشار إلى املشروع األخير وهو توسعة قسم حوادث مستشفى اجلهراء اخلاصة 
بقسم غرف العمليات حيث س���يتم فتح غرفتني لعمليات اليوم الواحد الفتا 
الى انها ستساهم في تقليل دخول احلاالت التي حتتاج ليوم واحد مبينا انها 

ستكون للحاالت البسيطة في قسمي اجلراحة والعظام.
وقال اخلليفة في تصريح صحافي خالل رعايته افتتاح االحتفال بيوم السكر 
العاملي الذي تقيمه جلنة تعزيز منطقة اجلهراء الصحية: لقد مت تخصيص جناح 
للحاالت املمتدة من حاالت العناية املركزة، مثل حاالت كبار الس���ن واحلاالت 
التي حتتاج لفترات طويلة، حيث يتس���ع اجلناح ألكثر من 30 سريرا، مبينا 
انه سيتم تخصيص هيئة متريضية وطبية تقوم على العناية بها، وأضاف ان 
العناية املركزية الرئيسية ستكون مخصصة للحاالت الطارئة بعد العمليات 
مشيرا الى اننا سنفتتح في مارس القادم قسما جديدا للعناية املركزة والذي 
يتس���ع ل� 14 سريرا حيث ستس���اهم في عالج النقص في االسرة موضحا أن 
الصحة خصصت للجهراء 360 س���ريرا ضمن مشاريع االبراج الصحية التي 
ستدشنها وزارة الصحة في عدد من مناطقها الفتا الى ان مشروع وحدة طفل 

االنابيب في مراحله األخيرة.

د.موضي احلمود خالل تكرم املوظف املثالي رزان الروضان

د.فهد اخلليفة متوسطا منظمي احتفال مستشفى اجلهراء بيوم السكر العاملي

الخليفة: افتتاح »مالحظة النساء« في »الجهراء« قريبًا

»السيف« يشارك في تكريم الموظف المثالي لـ »التربية«
وجهت كلمة ش���كر وتقدير إلى 
إدارة املستشفى، مشيرة إلى أن 
هذه املبادرة الطيبة ورعاية هذا 
احلدث هما مبنزلة دعم ملسيرة 

التطور والنهضة في البالد.
يذكر ان مستش���فى السيف 
عضو في مجموعة شركات املتحدة 
للخدمات الطبية ويعد من أبرز 
املستشفيات الرائدة على مستوى 
الكويت والشرق األوسط حيث 
تقدم املستشفى عدة خدمات منها 
التجميلية وجراحة  اجلراحات 
الفكني ويضم املستشفى مجموعة 
من العيادات الداخلية واخلارجية 
وميتاز بأن لديه عيادة جراحة 
األطف���ال واملناظي���ر وجراحة 
العظام واملسالك البولية والنساء 
والوالدة واألشعة التشخيصية 
وغيرها. ويتميز بتقدميه خدمة 
الطوارئ للبالغني  عالج حاالت 
واألطفال ويستقطب مجموعة 
منتقاة م���ن األطباء واحملترفني 

في مجاالتهم.

يعد رسالة واضحة للمخلصني 
واملثابرين حلضهم على االستمرار 

في البذل والعطاء.
من جهتها، أش���ادت وزيرة 
التربية ووزيرة التعليم العالي 
برعاية املستشفى للحفل، حيث 

التطوير ودفع  وللمساهمة في 
عجل���ة العمل احلكومي، مؤكدة 
ان وزارة التربي���ة تعد من أهم 
الوزارات اخلدمية في املجتمع. 
وف���ي اخلتام أعرب���ت عن بالغ 
التكرمي والذي  س���عادتها بهذا 

من شأنه إجناح األنشطة املهمة 
التي تنظمها اجلهات احلكومية، 
السيما وزارة التربية، وأشارت 
الروضان إلى ان العمل الذي يقدمه 
املستشفى ما هو إال عمل إنساني 
املقام األول  خلدمة املجتمع في 

في إطار اهتمام مستش���فى 
السيف الدائم بالدور املهم لوزارة 
التربية ووزارة التعليم العالي 
وإميانا من���ه بالدور االجتماعي 
الرائ���د القائم على دعم مختلف 
األنش���طة التربوية والتنموية 
ش���ارك مستش���فى السيف في 
احلفل الذي أقامته وزارة التربية 
والتعليم العالي لتكرمي املوظفني 
املثاليني في والوزارة حتت رعاية 
وزيرة التربية ووزيرة التعليم 

العالي د.موضي احلمود.
وقد أكدت مديرة التس���ويق 
والعالقات العامة في مستشفى 
الروضان خالل  الس���يف رزان 
الكلم���ة التي ألقته���ا في احلفل 
ان املستش���فى يح���رص على 
دعم جميع األنشطة واخلدمات 
االجتماعي���ة الرامية إلى تعزيز 
اإلمكانيات الشخصية لكل موظف 
يعمل في الوزارات أو املؤسسات 
احلكومي���ة واألهلية، وذلك من 
خالل املساهمة في تقدمي كل ما 

خالل احتفال المستشفى بيوم السكر العالمي

�أرق����ى  �أح����د  �لبل����د،  مطع����م  �أطل����ق 

�ملطاعم �للبنانية يف �لكويت، حملته 

�جلديدة حتت عنو�ن "�صباحك خري 

ترويقة غري"، وذل����ك بهدف ت�صليط 

�ل�صوء على �لتطور�ت �لتي ��صتجدت 

على �لرتويقة �ملميزة يف مطعم �لبلد 

و�لتي ت�ص����م �أكرث من 125 �صنفًا من 

�لأ�صن����اف �ملمي����زة، لتكت�ص����ي بذلك 

�لرتويق����ة من على عل����و برج �صرق يف 

�لكويت حلة جديدة تتز�من مع مرور 

نحو عام على �نطالق����ة مطعم �لبلد 

يف �لكوي����ت. وق����د �أتت ه����ذه �حلملة 

�إد�رة  لتعي����د �لتاأكي����د عل����ى �لت����ز�م 

مطع����م �لبلد باملزج ب����ن �أدق معايري 

�جلودة يف �إعد�د �ملاأكولت و�لأطباق 

و�ص����رورة �عتم����اد �لتجدي����د كخي����ار 

ي�صفي رونقًا خا�صًا لدى �لرو�د. 

روعة املوقع ومتيز الرتويقة 

وبالإ�صاف���ة �إىل �لإطالل���ة �خلالب���ة 

ملطعم �لبلد م���ن على علو برج �صرق 

و�لت���ي متك���ن �لز�ئر م���ن �ل�صتمتاع 

با�صر�ق���ة �ل�صم����س، �صف���اء �لبح���ر 

و�ملنظ���ر �خل���الب �ملطل عل���ى كافة 

�أنحاء مدينة �لكويت، تاأتي �لرتويقة 

�لت���ي يت���م �إعد�ده���ا من قب���ل �أمهر 

�إ�صافي���ًا  بع���دً�  لت�صف���ي  �لطه���اة 

بت�صكيلتها �لت���ي ت�صم �أكرث من 125 

�صنفًا تتنوع ب���ن �ملاأكولت �خلفيفة 

�لطازج���ة  �لعربي���ة  و�حللوي���ات 

و�خلفيف���ة �إىل �لأ�صن���اف �خلا�ص���ة 

مبطع���م �لبل���د و�لت���ي ت�ص���كل �ملو�د 

�لطازج���ة �مل�صت���وردة خ�صي�صًا من 

لبن���ان �أح���د �أب���رز مكوناته���ا، م���ن 

"لبن���ة  �لبل���د"،  "حم����س  بينه����ا  

�لبل���د"، وغريه���ا كالفت���ة، �لف���ول، 

�لبليل���ة. و�إىل جان���ب ه���ذه �لأطباق 

�لتقليدي���ة ياأت���ي �ل�ص���اج �للبن���اين 

لي�صف���ي مزيدً� م���ن �خليار�ت �أمام 

رو�د مطع���م �لبلد، م���ا ميكنهم من 

�ل�صتمتاع بطع���م �ملنقو�صة بنهكات 

خمتلفة كمنقو�صة �لزعرت، �لك�صف، 

�خلب���ز  �إىل  بالإ�صاف���ة  �لقاورم���ا، 

م���ن �صمي���م  يع���د  �ل���ذي  �ملرق���وق 

�لتقاليد �للبنانية.    

من���ذ  تف���رد  �لبل���د  مطع���م  ولأن 

�ملز�ي���ا  م���ن  بالعدي���د  �نطالقت���ه 

�نطالق���ًا م���ن حر�صه عل���ى �إر�صاء 

خمتل���ف �لأذو�ق، فهو يتيح ل�صيوفه 

طلب �إعد�د بع�س �لأطباق �خلا�صة 

بت�صكي���الت و��صع���ة عرب �مل���زج بن 

ع���دة مكونات �أ�صا�صي���ة،    كالكريب 

�للبن���اين �ل�صهري و�لبي����س بنكهات 

عل���ى  �إعد�ده���ا  فيت���م  متع���ددة، 

م���ر�أى من �ل�صي���وف و�أمامهم وفقًا  

لرغبته���م. كم���ا ل ميك���ن يف مطعم 

�لبل���د تفوي���ت فر�صة  ت���ذوق �أ�صهى 

�حللويات �لعربية �خلفيفة �لطازجة  

�لق�صط���ة  �لقطاي���ف،  كالعثملي���ة  

،�جلوز، عي�س �ل�صر�يا، حلو �لبلد.

مزايا وخدمات متكاملة

�لبل���د  مطع���م  �إد�رة  توف���ر  وحت���ى 

�ص���ورة متكاملة ب���ن �مل���ذ�ق �لر�ئع 

�ملطع���م،  رو�د  �أم���ام  و�لت�صهي���الت 

مب���ا يحقق �صيئ���ًا م���ن �لتكامل، فقد 

�أتى �لت�صمي���م لي�صمن �خل�صو�صية 

�ص���و�ء �لعائلي���ة منه���ا �أو خ�صو�صية 

�لعم���ل، وذل���ك �إىل توف���ري �لعدي���د 

م���ن �خلدمات ع���رب �أق�ص���ام خا�صة 

تب���د�أ باحلج���وز�ت مب���ا يلب���ي رغبة 

رو�د �ملطع���م ويحر�س عل���ى تنظيم 

زيارته���م و��صتقباله���م. و�إىل جانب 

خ�ص�ص���ت  فق���د  �خلدم���ات  ه���ذه 

�إد�رة �ملطع���م فريقًا خمت�صًا يهدف 

�إىل �لإط���الع على �أي���ة مالحظات �أو 

تعليق���ات م���ن قبل �ل���زو�ر وذلك يف 

�إط���ار �حلر����س على توف���ري �لر�حة 

�لتامة لرو�د �ملطعم.       

غري" البلد  غري  "ترويقة 
هذه �ملز�يا جميعها تعيد �لتاأكيد على 

موق���ع �ل�صد�رة �ل���ذي يحتله مطعم 

�لبل���د يف �لكوي���ت، كم���ا �ن خطو�ت 

�لتطوي���ر و�لتحدي���ث تاأت���ي لتن�صجم 

م���ع م�صوؤولي���ات �لإد�رة جت���اه زو�ره 

بالنظ���ر �إىل ح����س �لت���ذوق �لرفي���ع 

�لذي يتمتع ب���ه �مل�صتهل���ك �لكويتي، 

وذل���ك �إىل جانب �لت��ز�مه���ا ب����اأدق 

معاي���ري �جل���ودة. هذ� وم���ن �ملتوقع 

�ن ي�صه���د مطع���م �لبل���د �لعديد من 

�خلط���و�ت �جلديدة خ���الل �ملرحلة 

�ملقبل�����ة �ن�صج��ام���ًا م������ع �ص�ع�������اره 

غري".     "�لبلد 

مطعم البلد:

اأحلى ترويقة ... عاأعلى طلي


