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د. شهير جورج  خالل احملاضرة   د.شريف البنا أثناء احملاضرة

فريق أطباء مستشفى السيف املشاركون في احملاضرة          )متني غوزال(

 مجموعة من األطباء يتوسطهم رئيس قسم اجلراحة باملستشفى واملدير الطبي د.احمد طارق   

ضمن فعاليات برنامج التعليم الطبي املستمر لالرتقاء باملستوى العلمي لألطباء

مستشفى السيف نّظم محاضرة
 عن النزيف الدماغي وطرق عالجه

زينب أبوسيدو

الســيف  عقد مستشــفى 
اللقاء العلمي الدوري لقســم 
الطوارئ في مقره حتت رعاية 
التنفيذي د.يوســف  املديــر 
أبوظهــر، وتنســيق رئيــس 
قسم الطوارئ د.شهير جورج 
بالتعاون مع األقسام الطبية 
األخرى، وبحضور استشاريي 
اجلراحة والتخدير واألعصاب 
وكذلك قسم األمراض الباطنة.
وقــام بإلقــاء احملاضــرة 
الطــوارئ  العلميــة طبيــب 
د.شريف البنا، ناقش خاللها 
جميع أنواع النزيف الدماغي 
داخــل وخــارج اجلمجمــة، 
باإلضافــة الى طرق عالجها، 
واشــتمل اللقاء العلمي على 
وضــع بروتوكــول يضمــن 
سالمة املرضى بتقدمي خدمة 
طبيــة علــى أكمــل وجه من 
خالل أطباء الطوارئ واألقسام 

الطبية وهيئة التمريض.
مــن اجلديــر بالذكــر ان 
مستشــفى الســيف يقــوم 
بتنظيم لقاءات علمية بصورة 
شهرية، ضمن فعاليات برنامج 
الطبــي املســتمر  التعليــم 
العلمي  لالرتقاء باملســتوى 
لألطباء والوصول الى أفضل 

آلية خلدمة املرضى.

عمر الثويني

تزامناً مع اليوم العاملي للعمل اإلنساني

»النجاة اخليرية«: مشاريعنا تعليمية وطبية وإغاثية 
وتنموية تهدف إلى تنمية وتطوير اإلنسان

تزامنــا مع اليــوم العاملي 
للعمــل اإلنســاني املوافق ١9 
أغســطس من كل عام، أكدت 
جمعية النجاة اخليرية زيادة 
الهادفة  مشاريعها اإلنسانية 
التي تطمح إلى تعزيز العيش 
الكرمي لإلنسان وتقدمي الدعم 
واملســاندة للمحتاجني حول 
العالم وذلك من خالل التعاون 
الهيئــات واملؤسســات  مــع 
الرسمية واإلشراف على توزيع 
خيرات أهل الكويت وتوثيقها.
وقــال مديــر إدارة تنمية 
املــوارد والتســويق بالنجاة 
اخليرية عمر الثويني: متتاز 
النجاة اخليرية بتعدد وتنوع 
مشاريعها اخليرية واإلنسانية 
التي تهدف إلــى احداث فرق 
إيجابي في حياة املستفيدين 

منها. 

المشاريع التعليمية 
فمن خالل مسيرة اجلمعية 
العطرة املمتدة منذ أربعينيات 
القرن املاضي خلصت النجاة 
اخليريــة الــى أن االســتثمار 
األمثل والهادف يكمن في توفير 
التعليم املميز لإلنسان، وعمدت 
اجلمعية الى تطوير مدارسها 
داخل الكويت، وبفضل اهلل تأتي 
مدارس النجاة في املرتبة األولى، 
كما ســاهمت اجلمعية وبقوة 
في توفير املدارس التي تهتم 
بتعليم أبناء الالجئني السوريني 
في اجلمهورية التركية فأقامت 

العديد من املدارس التي تكافح 
اجلهل واألمية وتنشــر العلم 
والنــور وحتافظ على النشء 
الصغار الذين نعتبرهم مستقبل 
ســوريا، كما ســاهمت النجاة 
اخليرية فــي اقامة العديد من 
املعاهــد واملــدارس وحلقــات 
حتفيظ القرآن الكرمي وغيرها 
مــن املؤسســات التعليميــة 
والتربوية في الكثير من دول 

العالم.
الثوينــي: وفــي  وتابــع 
اجلانب الطبي داخل الكويت 
لدينا جلنة الرحمة للخدمات 
الطبية، وهي جلنة متخصصة 
في تقــدمي اخلدمــات الطبية 
الوافــدة ضيوف  للجاليــات 
الكويت ونوفر لهم من خاللها 
الدواء والفحوصات والتحاليل 
هدية من أهل الكويت وتثمينا 
لدور ضيوفها الرائد في تطور 
ونهضــة الكويــت، وأقامــت 

اللجنة منذ تأسيسها في عام 
٢٠٠٢ قرابــة 5٠ مخيما طبيا 
اســتفاد منها آالف املراجعني 
من شتى اجلنسيات واجلاليات 
ونقيــم املخيمــات في شــتى 
مناطق الكويت ونختار يوم 
العطلــة بحيث يحقق املخيم 
التفاعل الذي نطمح إليه من 
اعــداد املراجعني، وفي خارج 
الكويت، فدور النجاة اخليرية 
مميــز حيث قامــت اجلمعية 
بإنشــاء مركــز أهــل الكويت 
الطبــي باليمن والــذي يقدم 
خدمات طبيبة يستفيد منها 
مئات األسر ومت اختيار املركز 
في منطقة قروية بعيدة بحيث 
يقدم خدماتــه للقرى النائية 
التي جتــد صعوبة بالغة في 
اخلدمات الطبية، كما ساهمت 
في عــالج الكثير من املرضى 
واجلرحى الســوريني عالوة 
على تقدمي الدعم واملســاندة 
ملرضى الفشــل الكلــوي في 
مصر، وكذلك إقامة مخيمات 
عــالج مرضــى العمــى فــي 
الدول اآلسيوية وفي غيرها، 
ونحــرص دائما علــى توفير 
الدواء للمرضى وجنعله من 
األولويات فاجلائع قد يصبر 
علــى اجلــوع أمــا املريــض 
فحاجته شديدة وقاسية كونه 
يحتاج إلى مسكنات وأدوية 

تخفف عنه مرارة األلم.
وفيما يتعلق بجهود النجاة 
اخليريــة اإلغاثيــة، أوضــح 

فيلم »عتيج« لطلبة اجليل السابع من »البروتيجيز« 
برعاية »سينسكيب«

برعاية شركة السينما الكويتية الوطنية »سينسكيب«، أكمل برنامج البروتيجيز 
سلسلة فعالياته املتنوعة الهادفة التي تخدم فئة الشباب في شتى املجاالت، 

حيث التقى طلبة اجليل السابع من البرنامج في إحدى صاالت عرض 
»سينسكيب 360« ملشاهدة الفيلم الكويتي »عتيج« ومناقشة رسائله االجتماعية 

وأبعاده الثقافية وملساته الفنية مع املؤلف وفريق اإلنتاج. وشكر مرشد 
برنامج البروتيجيز األستاذ يعرب بورحمه شركة السينما الكويتية الوطنية 

»سينسكيب« على دعمهم السنوي للبروتيجيز في جميع أنشطته. 
وناقش منتسبو البروتيجيز واملشرفون عليه الرسائل التي يحملها فيلم 

»عتيج« والذي تدور أحداثه حول »مسباح« من نوع »فاتوران« تنتقل ملكيته من 
شخص إلى آخر يختلفون في تعاملهم معه، فمنهم من يهتم به ومنهم من ينظر 

له كمسباح عادي دون معرفة قيمته احلقيقية ومدى أهميته بالنسبة لصاحبه 
األصلي. ومن الرسائل الهادفة للعمل احملافظة على األصالة رغم التحديات 

وحماية هويتنا من الضياع.

وجدير بالذكر أن فيلم »عتيج« من تأليف املرشد يعرب بورحمه، ٕاخراج ٔاحمد 
اخللف، إنتاج اليت بق، وبطولة هيفاء عادل، صالح املال، خالد البريكي، عبد 

احملسن القفاص، ونور الغندور باالشتراك مع روان مهدي، علي محسن، علي 
رضا حسني، عبداهلل الريس، عوض املطيري، وصوت الراوي علي جنم.

وفي النهاية تقدم مرشد برنامج البروتيجيز يعرب بورحمه والقائمون على 
البرنامج بتوجيه رسالة شكر خاصة ملجموعة التمدين والتي تعد راعيا بالتينيا 

للبرنامج للسنة الثالثة على التوالي وحتديدا لرئيس مجلس إدارة املجموعة 
محمد جاسم املرزوق، وممثل مجموعة التمدين معاذ الرومي، وشركة السينما 

الكويتية الوطنية »سينسكيب« على دعمهم الدائم واملستمر للبرنامج. 
علما بأن مدة هذا املوسم من برنامج البروتيجيز هي 6 أسابيع، 4 أسابيع في 

الكويت وأسبوعان في مدينتي برلني وبراغ، حيث زار الطلبة املشاركون العديد 
من املعالم الثقافية العريقة، وأهم صروح برلني وبراغ التاريخية وعدد من 

املتاحف، باإلضافة إلى أهم الوجهات السياحية في املدينتني.
طلبة البروتيجيز

 Pierre Cardin تصميم مثالي لساعات
لدى أفرع »روائع جنيڤ«

طرحــت روائــع جنيــڤ 
وأفخــم  احــدث  للســاعات 
تشكيلة نسائية ورجالية من 
 Pierre Cardin املاركة العامليــة
هذه التشكيلة اجلديدة مغلفة 
بطابع فريــد ومميز، لتمنحك 
الفرصــة لتتميز بــني أقرانك، 
هــذه التشــكيلة اجلديدة تعد 
أســطورة ســتغدو باقتنائــك 
أرقــى التصاميــم الناعمة من 
 Pierre ساعات واكسســوارات
 Pierre وجدير بالذكر ان  .Cardin
Cardin خاض مشــوارا طويال 
فــي عالم املوضة فتهل من كل 
عصر فكرة ليصبغ ابتكاراته 
من مجوهرات وساعات بطابع 
الرقي املخملي، بأسلوب فاخر 
ومزيج من العصرية والتقليدية 
معا، فقد اجتاح املوضة من بابها 
الواســع بامتيــاز بدقــة عمله 

وتفكيره املبتكر.
واستطاع Pierre Cardin أن 
يصنع بصمة خاصة وملحوظة 
في قلوب النساء املرهفة بحب 
التألق، باتخاذه أسلوبا فرديا، 
فقد اســتطاع إدخال الهندسة 
لصناعة الســاعات الالفتة من 
دوائر هندســية إلــى خطوط 
مستقيمة مميزة عن غير النمط 
الكالسيكي املطلي بالتطور الذي 
ســار عليه، وقد اثبت ان لديه 
عالقــة ذات جــودة عالية مع 
األناقة اخلالدة والتألق املعاصر.
 Pierre وهــذا مــا كان وراء
Cardin من احليوية واإلبداعات 
مبقياس الزمــن واملجوهرات 
وإصراره على النجاح بأسلوب 
البســاطة واحلس الفرنسي، 
حيث استطاع ان يجمع مجموعة 
مثيــرة لإلعجاب مــن التطور 
املعاصر للساعات واملجوهرات، 
لقد بنى طموحاته في تصميم 
الســاعات واملجوهــرات على 

أسس فاخرة بأسعار معقولة 
في متناول اجلميع.

 Pierre وتخطــف ســاعات
Cardin املثيرة واجلريئة بطريقة 
السيراميك األنظار بالدوامات 
واخلطوط الهندسية واألحجار 
الصغيــرة املتألقة على عرش 
هذه الســاعة ونوعية الفوالذ 
املقاوم للصدأ، كما أنها متعددة 
األلوان، ما يســمح لك بامتالك 
اللون الذي يناســبك ومتوافر 
الفوالذ الصلب، الفوالذ املطلي 

بالذهب. 
وكما عودنا بإصدار وطرح 
كل سنة مناذج جديدة بأسلوب 
جديــد وال ينســى اخلطــوط 
الكالســيكية،  األساســية 
الرياضيــة، األناقــة والرقــي، 
وهــي متعــددة اجلهــات لكن 

بالقيــم األصلية، مع مجموعة 
متناسقة من الساعات النسائية 
والرجالية، األقالم، املجوهرات، 
 Pierre وأزرار الكــم. وعــرف
Cardin بالفردية ممن لديه نظرة 
باملجوهرات والساعات املميز 
بشكله الهندسي الرائع األنيق 
ســيالحظ اإلبداع بالتصاميم 
واألسلوب الذي يتبعه باألناقة 
البراقة، فالساعات األنيقة عليها 
رســومات هندســية وبعضها 
بــارز بطريقة معقولــة الفتة 
األنظــار، الفتــة بجلد طبيعي 
أصلي حول معصمك لكي يظهر 
جمال أنوثة يدك، متوافر السوار 
بالفوالذ الصلب الفوالذ املطلي 
بالذهب، واجللد بألوانه املختلفة 
لتتناسب مع كل شخص يهوى 

التألق والتطور.

»رحلة عبر املطبخ اآلسيوي« مع »بي. إف. تشانغز«
أطلق مطعم بي. إف. تشانغز 
ولفتــرة محدودة متتد لنهاية 
سبتمبر، قائمة طعام »رحلة 
عبر املطبخ اآلسيوي«، والتي 
ستأخذ الزبائن في رحلة غنية 
لتجربة أشهى األطباق املختارة 
من املطابخ اآلسيوية. وتتضمن 
القائمة اجلديدة مجموعة من 
االختيارات احملضرة خصوصا 
لتجربــة املذاقــات الصينيــة 
والكورية واليابانية والتايلندية 

األصيلة.
تستعرض القائمة اجلديدة 
براعة طاقم الطهاة لدى مطعم 
بي. إف. تشانغز، باإلضافة إلى 
مهاراتهم في أصول وتقنيات 
الطهي باستخدام درجات النار 
العالية، لتقــدمي املذاق املميز 
والتجربة الفريدة التي يتميز 
بها املطبخ اآلسيوي. وستتوقف 
»رحلة عبر املطبخ اآلسيوي« 

عند احملطات التالية:
الصني - رول تشيكن يونن 
باألرز: طبق مقبالت سيرضي 
جميــع األذواق، يحضــر مــن 
رولز ورق األرز الغني بالدجاج 
الطري، ونودلز األرز، وامللفوف 
واخلس، يعلوه صلصة حلوة 
حارة.  تشانعز كومبو: استمتع 
باملذاقــات الغنيــة ألطباقــك 
املفضلة فــي آن واحد! يجمع 
هذا الطبق النكهات املميزة لراب 
اخلس والدجاج، والكاالماري 
بامللــح والفلفــل، ورول إيبي 
كرنش، ورول كاليفورنيا معا 
فــي طبق واحــد.  دجاج فاير 
كراكر: الطبق املثالي لعشــاق 
الدجاج! تقدم شرائح الدجاج 
املتبلة واملطهــوة بالووك مع 
األناناس والفطر والفلفل األحمر 

والفلفل املجفف.
روبيان متبل بالثوم: الطبق 
املفضــل لدى اجلميــع! يتبل 
روبيان بترفاليد بصلصة الثوم 
والزبدة احلامضة مع سوتيه 

طماطم وفلفل حار. 
كوريا - روبيان كانبونغ 
ساو: يتم حتضير هذا الطبق 
اللذيذ من خــالل تتبيل قطع 
الروبيان الشهية بصلصة حارة 
حلوة مــع إضافة قطع الفلفل 
األحمر املجفف والفلفل ملذاق 

فريد يشعل حواسك. 
 تايلند - شوربة توم يوم 

)بالدجــاج والروبيــان(: تعد 
شــوربة توم يوم من األطباق 
التقليديــة التي تعكس املذاق 
التايالنــدي األصيــل ونكهــة 
األعشــاب املميزة مثل عشب 
الليمون والفطر وفلفل كايني. 
مذاق ال يقاوم مع كل رشفة. 

وال تكتمــل رحلــة املطبخ 
اآلســيوي إال مع مجموعة من 

املشروبات اللذيذة واملنعشة، 
والتي تشمل الباشن فروت وهو 
مزيج الباشن فروت الغني مع 
النعناع والليمون والزجنبيل 
باإلضافــة إلى شــرائح فلفل 
الهاالبينو ملذاق مميز، وموهيتو 
الفراولة وهو مشروب املوكتيل 
اخلــاص واألكثــر طلبــا مــن 
الزبائن، كما يتم اإلضافة إليه 
املزيد من الفراولة الطازجة مع 
النعناع والليمون. أما البيري 
بالســت فهو عبارة عن مزيج 
منعش بني الفراولة الطازجة 
والتــوت األزرق ملــذاق يروي 
عطــش الصيــف.  ولتجربــة 
آســيوية متكاملــة، ينصــح 
مؤسس مطعم بي. إف. تشانغز، 
فيليب تشيانغ، الزوار بطلب 
أطبــاق مختلفة مــن املقبالت 

ومشاركتها مع بعضهم.
وطبقا للتقاليد اآلسيوية، 
فاملتعارف عليه هو اجلمع بني 
األطباق البحريــة واألرضية 
واجلوية، باإلضافة إلى االختيار 

بني األرز املقلي أو النودلز.

وأجمــل مجموعات جديدة 
متحليــة بالكاريزمــا والرقي 
 Pierre Cardin مــن إبداعــات
متوافرة للنســاء والرجال مع 
مجموعة من الساعات تأسر من 
سيشاهدها، وال ننسى الرجل 
بالتصميم املرموق بالساعات 
التي حتمل نقش دوامة مثيرة 
متألقة باألحجار البراقة الكرمية.
أحدث التصاميم النسائية 
 Pierre مــن املاركــة العامليــة
Cardin للواتــي يطلنب شــيئا 
جديــدا يضفــي إلــى حياتهن 
ويضيــف إليهــن مقدمــة في 
األناقــة، مع إضافة ديناميكية 
جديدة أنيقة متأنقة لألمسيات 

واأليام الرسمية.
ساعات Pierre Cardin املثيرة 
واجلريئة بطريقة السيراميك 
ملينا الفتــة األنظار بالدوامات 
وخطوط هندســية واألحجار 
الصغيرة متألقة على عرش هذه 
الساعة ونوعية الفوالذ مقاوم 
للصــدأ، كما ان تعــدد األلوان 
للساعات يســمح لك بامتالك 
اللون الذي يناسبك، ومتوافر 
الفوالذ الصلب، الفوالذ املطلي 

بالذهب. 
كما تتوافر أحدث التصاميم 
 Pierre الرجاليــة مــن ماركــة
Cardin وهذه املجموعة احلديثة 
املطروحة مبتاجر روائع جنيڤ 
للســاعات تعبر عن أمســيات 
مميزة لتمثل أناقة الرجل العربي 
الشرقي املهتم دائما بتألقه مع 
أحدث ساعات عصرية رجالية 

.Pierre Cardin من
وللتعــرف علــى أحــدث 
التشــكيالت اجلديــدة البراقة 
عــن قــرب أكثر باســتطاعتك 
زيارة احد فروع روائع جنيڤ 
للساعات خاصة فرع املغاتير، 

وفرع الساملية التجاري.

الثوينــي أن اجلمعية قطعت 
على نفسها عهدا بأن تقف إلى 
جانب الضعفــاء واحملتاجني 
ومتــد يد العــون للمحتاجني 
وفق معيار اإلنســانية، وقد 
القوافــل  ســيرت عشــرات 
اإلغاثيــة للــدول اخلارجيــة 
السيما دول اللجوء السوري 
وخرجت تلك القوافل محملة 
بخيرات أهل الكويت احملسنني 
وداعمي العمل اخليري بالدواء 
والغذاء والكساء واملاء فقدمت 
العون والدعم واإلغاثة ملئات 
األسر املشردة، وفي اجلانب 
اإلغاثي متتاز النجاة بأن لديها 
فريق عمل إغاثيا متميزا لديه 
جاهزيــة عاليــة واســتجابة 
فوريــة في حــاالت الطوارئ 
والكوارث، كما ان لدينا تعاونا 
مميزا مع العديد من املنظمات 
التــي  الرســمية اخلارجيــة 
تتعاون في توزيع املساعدات 

وإيصالها للمستفيدين.
واختتــم الثوينــي مثمنا 
تعــاون ودعــم أهــل الكويت 
احملســنني وضيوفهــا مــن 
اجلاليات الوافدة ومحبي العمل 
اخليري الذين يدعمون النجاة 
اخليرية مــن خارج الكويت، 
مؤكدا مضي اجلمعية قدما في 
تنفيذ خطتها االستراتيجية 
إلــى تطوير وتنمية  الرامية 
وتعليــم وعــالج اإلنســان. 
للتواصل ودعم النجاة اخليرية 

االتصال على ١8٠٠٠8٢.


