
الثالثاء 18  يناير 2011 25محليات
أكد أنه يستهدف فئتي الشباب وأصحاب الخبرة والمشاريع

الصميعي: »Q8IVITY« ينطلق 27 الجاري وندعو كل صاحب موهبة أو مشروع للمشاركة
اقامة ملدة ليلتني في ش���اليه 
مبنتجع صح���ارى � كويت، 
كما س���يحتفل املعرض يوم 
2011/1/29 بعي���د اجلل���وس 
اخلامس لصاحب السمو األمير 

الشيخ صباح األحمد.
وتوجه الصميعي بالشكر 
الراعية  الى جميع الشركات 
والداعمة للمعرض وملشاريع 
الكويتي من رعاة  الش���باب 
ذهبيني مثل: شركة االمتياز 
لالستثمار ومنتجع صحارى 
� كويت، ورع���اة فضيني من 
مثل: شركة مجمعات األسواق 
الكويتية، ش���ركة  التجارية 
اجلزي���رة للتنمية العقارية، 
الش���ركة املتح���دة للترفيه 
والسياحة، شركة كوالتي نت، 
الشركة الوطنية لالتصاالت، 
وجلميع الوس���ائل اإلعالمية 

الداعمة للمعرض.
بدوره ق���ال مدير منتجع 
صحارى حس���ان بايرلي ان 
استضافة »Q8IVITY« امر في 
غاية األهمية ملا يقدم من دعم 
لفئة الشباب الذين يشكلون 
العماد األساس���ي للمستقبل 
لذلك فانه من الضروري االميان 
مبواهبهم ودعم مش���اريعهم 
الصغيرة التي ستصبح كبيرة 

بإنتاجاتها.

الرواد  جوائز قيم���ة جلميع 
واملش���اركني، هذا باالضافة 
ملس���ابقة التصويت ألفضل 
مشارك والذي سيحصل على 
جائزة قيمة وهي عبارة عن 

س���يكون هناك مس���رح في 
مقدمة املع���رض يعرض من 
خالله املشاركون مشاريعهم 
وأفكاره���م للجمهور، وأيضا 
سينظم س���حبا يوميا على 

قائال ان املعرض سيضم عدة 
أنشطة متميزة يتخللها العديد 
من النشاطات واألفكار املبتكرة 
واجلديدة والتي ستميزه عن 
غي���ره من املع���ارض، حيث 

السوق الكويتي.
وأعل���ن الصميعي ان باب 
التسجيل في املعرض اليزال 
مفتوحا، داعي���ا كل من لديه 
موهبة او مشروع للمشاركة 

املنظم���ة احلصرية  اجله���ة 
ملع���رض »Q8IVITY« وذل���ك 
الطويلة في تنظيم  خلبرتها 
العديد من املعارض  واجناح 
واملؤمترات واملناس���بات في 

ولتع���رض كل م���ا لديها من 
جديد في مجالها.

وتاب���ع الصميع���ي ان���ه 
مت اختيار ش���ركة مجموعة 
اخللي���ج للمع���ارض لتكون 

رندى مرعي
تنطلق نشاطات معرض 
»Q8IVITY« للمشاريع الكويتية 
الصغي���رة ف���ي 27 اجلاري 
وتستمر حتى 29 منه برعاية 
النائب مرزوق الغامن وذلك في 
منتجع صحارى الكويت حيث 
الباحة اخلارجية  سيقام في 
للمنتجع حول املسبح وذلك 
ليكون املكان واسعا وجديدا 

على املشاركني.
وخالل مؤمتر صحافي قال 
رئيس اللجنة املنظمة العليا 
للمعرض عبداهلل الصميعي 
ان املعرض يس���تهدف فئتني 
من املجتمع، وهما فئة الشباب 
الذي���ن مت انتقاؤهم من فئة 
الشباب الكويتي الطموح والذي 
سيقدم منتجات وأفكارا مبتكرة 
تطل���ق مواهبهم وابداعاتهم، 
املنافس���ة  وحتفزه���م على 
االبداعي���ة، وتط���ور الفك���ر 
االقتصادي لديهم وانهم فعال 
قادرون على حتقيق االجنازات 
وتقدمي خدمات متنوعة تعود 
على املجتمع والوطن بالتطور 
والرقي، وهذا ما يهدف ويتطلع 

املعرض لدعمه وحتفيزه.
وفئ���ة اصح���اب اخلبرة 
واملش���اريع، وذلك لتستفيد 
الش���باب املشاركة  منها فئة 

اتحاد الجمعيات النسائية يشارك 
في ورشة »النساء المبادرات« بماليزيا

مستشفى السيف يعلن عن الزيارة 
الثانية لرائد جراحة السمنة في العالم 

أعلن مستشفى السيف استضافته لرائد جراحة السمنة في 
العالم البروفيسور ميش���يل جانيه رئيس قسم اجلراحة في 
MSMC مبنطقة ميامي األميركية واحلائز على اجلائزة السنوية 
ألفضل األطباء في الواليات املتحدة األميركية منذ 2006 حتى 

2010، وذلك في الفترة بني 22 يناير و28 اجلاري.
وقال املدير التنفيذي ملستشفى السيف د.يوسف أبوظهر إن 
استضافة البروفيسور جانيه تأتي لكونه أستاذا متمرسا في 
جراحات مناظير البطن وعمليات التخسيس والسمنة املفرطة 
باملنظار، حيث انه مت التعاقد مع البروفيس���ور جانيه على أن 
يقوم بزيارة واحدة ش���هريا ملستشفى السيف، مدتها أسبوع 
تقريبا، وذل���ك إلجراء جراحات الس���منة املفرطة وخصوصا 

.)Sleeve Gastrectomy( عمليات تكميم املعدة
وأشار إلى أن الزيارة األولى للبروفيسور القت إقباال كبيرا، 
حيث متكن من إجراء عدة عمليات ناجحة من دون أية مضاعفات 
داخل املستشفى، وأضاف أن البروفيسور جانيه يشغل مناصب 
عديدة في اجلمعيات الطبية العاملية، وكان رئيسا لقسم جراحة 
املناظير في مستشفى كليفالند كلينك من عام 1995 حتى 1998، 
وعمل في املنصب نفسه في مستشفى نيويورك برسبتيريان 

من عام 2003 حتى 2007.
وقد اكتسب شهرة عاملية واسعة لنجاحه في عمليات جراحية 
عديدة مستعصية حظيت بنتائج إيجابية ويعرف أيضا بطبيب 

املشاهير والرؤساء.

واض���اف البي���ان ان وف���د 
الكويت���ي للجمعيات  االحتاد 
النسائية املش���ارك في ورشة 
العمل سيتعرف على املشاريع 
الصغيرة والتجارب املختلفة في 
تنمية املرأة في شتى املجاالت 
لينقل هذه املعرفة ويستفيد منها 
املجتمع مما يساعد في عملية 
التنمية والتطوير التي تنشدها 
الكويت حكومة وش���عبا، كما 
سيعرض الوفد بعض التجارب 
الناجحة للعديد من  والنماذج 
التي  املش���روعات الصغي���رة 
قامت بها املرأة الكويتية خالل 

السنوات االخيرة.

يش���ارك االحت���اد الكويتي 
الذي  النس���ائية  للجمعي���ات 
الفهد  الش���يخة لطيفة  ترأسه 
السالم الصباح في ورشة عمل 
حول النساء املبادرات في مدينة 
كواالملبور املاليزية وتس���تمر 

حتى 25 اجلاري.
وقال بي���ان صحافي صدر 
عن االحتاد الكويتي للجمعيات 
النسائية ان املؤسسة العاملية 
االس���المية للمبادري���ن تقوم 
بتنظيم ورشة العمل بالتعاون 
النس���ائي  التوظيف  مع معهد 
في ماليزيا وادارة املشروعات 

الصغيرة وتنمية املرأة.
واشار البيان الى ان الورشة 
س���تقوم بتعريف املش���اركني 
باالحتياجات اخلاصة والتحديات 
التي تواجههم والفرص املتاحة 
من اجل حتقيق النجاح للمشاريع 

الصغيرة.
واكد اهمية ورشة العمل حول 
التي تستمر  املبادرات  النساء 
تس���عة ايام في معرفة املبادئ 
االساسية في النظم والتحاليل 
املالية وغيرها من البدائل غير 
التقليدية والتي تس���هم كثيرا 
النج���اح وتكوين  في حتقيق 

الثروة.
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