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قام مستشفى السيف برعاية 
حفل تك����رمي املوظفني احلاصلني 
على دورة مدقق داخلي في وزارة 
التربية حتت رعاية وزير التربية 
ووزير التعليم العالي أحمد املليفي 
وبحضور وكي����ل وزارة التربية 
الس����ديراوي والوكيل  متاض����ر 
املساعد للشؤون اإلدارية السيدة 
عائشة الروضان، حيث قامت إدارة 
مستشفى السيف متمثلة مبديرة 
التسويق والعالقات العامة رزان 
الروضان بتقدمي هدايا لكل املوظفني، 
وذلك حرصا من مستشفى السيف 
بالتع����اون مع جمي����ع القطاعات 

احلكومية واألهلية.
التس����ويق  وأعرب����ت مديرة 
والعالقات العامة رزان الروضان من 
خالل الكلمة التي ألقتها في احلفل 
أن املستشفى يحرص على تقدمي 
كل اخلدم����ات االجتماعية الرامية 
إلى تعزيز اإلمكانيات الشخصية 
ل����كل موظف يعمل في الوزارة أو 
املؤسسات احلكومية واألهلية، وذلك 
من خالل املساهمة في تقدمي كل ما 
هو من شأنه إجناح الفعاليات املهمة 
التي تنظمها اجلهات احلكومية، 
الس����يما وزارة التربية. وأردفت 
الروضان أن مستشفى السيف دائما 
الكويتي  متواجد خلدمة املجتمع 
في احتفاالته، حيث ان هذا التكرمي 
ليس إال هدف من أهداف املستشفى 
في التعبي����ر عن فخره واحتفائه 
لوزارة التربية كونها صرحا كبيرا 
من صروح الدولة، وإنه لش����رف 
التربية عليه  رفيع نشكر وزارة 
ممثلة في معال����ي وزارة التربية 
الذي اب����ارك له وألعضاء الوزارة 
تقلده هذا املنصب الذي أرجو من 

اهلل أن يعينه على أمانته.
يذكر أن مستشفى السيف هو 
أحد املستشفيات التابعة للشركة 
املتحدة للخدم����ات الطبية. وهو 

املستش����فى الوحيد ف����ي القطاع 
اخلاص ال����ذي يضم أحدث غرف 
العمليات في العالم OR1 باإلضافة 
إلى أنه يضم مجموعة من العيادات 
الداخلية واخلارجية، وميتاز بأن 
لدي����ه أول مركز بالقطاع اخلاص 
الوجه والف����م والفكني،  جلراحة 
واألسنان، فضال عن جراحة األطفال 

واملناظير.
كم����ا يض����م أقس����اما أخرى 
العظام، واملس����الك  وهي جراحة 
البولي����ة، والنس����اء وال����والدة، 
واألشعة التش����خيصية وغيرها. 
ويتمي����ز بتقدمي����ه خدمة عالج 
حاالت الطوارئ احلرجة للبالغني 
واألطفال. ويس����تقطب مجموعة 
منتق����اة من األطباء احملترفني في 
مجاالتهم كما يوفر أحدث األجهزة 

الطبية.

وزير التربية أحمد املليفي ومتاضر السديراوي وعائشة الروضان ورزان الروضان مع املكرمني

الوزير أحمد املليفي ومتاضر السديراوي مع بعض املشاركات

»السيف« رعى حفل تكرمي موظفي »التربية« 
 احلاصلني على دورة مدقق داخلي 

مستشفى طيبة بدأ حملة 
»من القلب إلى نبض القلب«

»األبحاث« ينظم الدورة التدريبية الصيفية 
الرابعة والثالثني للطلبة 26 اجلاري

صرح مدير ادارة املوارد البش���رية مبعهد 
الكويت لالبحاث العلمية غامن الش���مري بأن 
املعهد يقوم حاليا باالعداد للدورة التدريبية 
الصيفية الرابع���ة والثالثني لطلبة وطالبات 
املرحلتني الثانوية واجلامعية، حتت ش���عار 
»الكيمي���اء في حياتنا« خالل الفترة من 6/26 
� 2011/7/28، والتي عكف املعهد على تنظيمها 
سنويا منذ عام 1976، متاشيا مع أحد االهداف 
العامة للمعهد، وهو »تشجيع أبناء الكويت على 
ممارسة البحث العلمي وتنمية روح البحث لدى 
اجليل الناشئ«. وأوضح غامن الشمري أن هذه 
الدورة تهدف الى تعريف املجتمع بدور املعهد 
وأهدافه، واتاحة الفرصة أمام الطلبة املتفوقني 
الظهار مواهبهم ورعايتهم وتوجيههم، واعداد 
وتهيئة طلبة املرحلة الثانوية لالنخراط في 

املجال العلمي، وتدريب الطلبة اجلامعيني في 
املشاركة واالطالع على برامج مشاريع االبحاث 
اجلاري تنفيذها في املعهد، مما يتيح املجال أمام 
الطلبة للتعرف على فرص العمل املتاحة لهم 
باملعهد بعد التخرج، وذكر أن كتيبات الدورة 
مبا فيها استمارة املشاركة وزعت على جميع 
املدارس الثانوية، وكلية العلوم، وكلية الهندسة، 
واجلمعيات العلمية في جامعة الكويت والهيئة 
العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، وجامعات 
دول مجلس التعاون اخلليجي، وميكن للطلبة 
الراغبني في االنضم���ام الى الدورة احلصول 
على الكتيب من دائرة تنمية القوى العاملة في 
املعهد، مشيرا الى أن آخر يوم لتسليم الطلبات 

هو يوم االربعاء 2011/6/15.
دارين العلي  ٭

شعار احلملة

يسعدنا االعالن عن حملة »من 
القلب الى نبض القلب � برنامج 
ال���والدة«، حيث انن���ا نقدم 
برنامجا متكامال للوالدة عبارة 
عن: تكاليف الوالدة والتحاليل 
واالدوية باالضافة الى غرفة 
االقامة ملدة يوم واحد، فحص 
املولود بع���د الوالدة، حتديد 
فصيلة دم الطفل، زيارة االولى 
لالم بعد الوالدة وزيارة االولى 
للطفل بعد االس���بوع االول 
باالضافة الى زيارة اخصائية 
التغذية بعد الوالدة، طهارة أو 
حلق االذن، صورة للمولود 
وبصم���ة الق���دم وكل ما ذكر 
بقيم���ة 350 دينارا باالضافة 
الى خصم 25% على جهاز ال� 
LPG لنحت اجلس���م وجهاز 
الدهون يساعد  IlIPO حلرق 
باستعادة رشاقة املرأة وحرق 
الدهون بع���د الوالدة. وقالت 
العمر: ان قسم أمراض النساء 
والوالدة يعتبر من االقس���ام 
الكبرى واالساسية واملتميزة 
لدى مستشفى طيبة، ويتطور 
بسرعة مذهلة نظرا ملا يقدمه من 
خدمات طبية وعالجات راقية 
تضاهي مثيالتها في أرقى دول 
العالم وأضافت قائلة إن القسم 
الفريد  الطبي  يتميز بطاقمه 
الذي يتك���ون من كوكبة من 

االستشاريني واالستشاريات 
احلائزين واحلائزات زماالت 
عاملية، ويساعدهم في عملهم 
فريق متكامل من االخصائيني 
واالخصائي���ات احلائزي���ن 
واحلائزات شهادات عليا في 
الط���ب النس���ائي، باالضافة 
لكوادر املمرضات ذوات اخلبرة 
املهني���ة العالية واملديدة، أما 
بالنسبة لالجهزة والتجهيزات 
فانها تواكب آخر ما توصلت 
الي���ه حض���ارة العصر في 
ميدان الطب النس���ائي وطب 
التوليد، اننا نس���عى بجهود 
حثيثة منذ بداية احلمل وطوال 
م���دة احلمل لهدف رئيس���ي 
وهو توفير الراحة والسالمة 
والرعاية وفقا الفضل معايير 
الرعاية واجلودة العاملية لالم 

واملولود. 
وأشارت الى ان قسم أمراض 
النساء والوالدة يحتوي على 
أجنحة للتوليد مجهزة بأحدث 
وأرقى املعدات الطبية اخلاصة 
بعملي���ات التوليد الطبيعي، 
اضاف���ة الى غرف���ة عمليات 
للوالدات القيصرية متاثل في 
جتهيزها كبرى غرف العمليات 
العاملية التي جترى فيها أدق 
العمليات اجلراحية، ويتميز 

القسم باخلصوصية التامة.

التسويق  صرحت مديرة 
ل���دى  العام���ة  والعالق���ات 
مستش���فى طيبة منال العمر 
التي  باننا نعت���ز باخلدمات 
نقدمها في قسم النساء والوالدة 
في مستش���فى طيبة وطيبة 
للعيادات التخصصية مركزي 
»الفروانية � الفنطاس« حيث 
يقوم باالش���راف على القسم 
نخبة من االطباء والطبيبات 
االستشاريني حملة الشهادات 
العلمي���ة العالية، ومن ذوي 
الكفاءة واخلبرة الطويلة ولذا 

منال العمر


