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مستشفى السيف يشارك في معرض الصحة لـ  »الهندسة والبترول«
ضمن اطار خطتها لتوسيع 
رقعــــــة نشـــاطاتهــا ووفقــــا 
الستراتيجيتها القاضية بتحقيق 
اقصى سبل التعاون والنشاط مع 
املؤسسات واجلامعات والشركات 
االخرى، شارك مستشفى السيف 
في معرض الصحة العاشر املقام 
بجامعة الكويت، كلية البترول 
والهندسة، وذلك على مدى خمسة 

ايام.
وحرصت مستشفى السيف 
وهـــو الرائد في مجال اخلدمات 
الطبية على تفعيـــل دوره في 
الشـــبابي واالكادميي،  املجتمع 
وذلك من خالل املشاركة في هذا 
املعرض الصحي وتقدمي كل ما هو 
جديد في عالم الصحة حيث كان 
فريق التسويق والعالقات العامة 
في مستشـــفى السيف متواجدا 
طوال الوقـــت العطاء النصائح 
واالرشـــادات الطبية للحضور، 
الى ذلك عمل الفحوصات الطبية 
لقياس الضغط ونسبة السكر 
بالدم، وقد توافد عدد كبير من 
الى جناح  الطالب والطالبـــات 
مستشفى الســـيف لالستفسار 
عـــن اخلدمات املقدمـــة من قبل 

مستشفى السيف.
من ناحيته، اعرب حمد احلسن 

األشعة التداخلية والقسطرة، كما 
يضم أقساما أخرى وهي املسالك 
البوليـــة، والنســـاء والوالدة، 
واألشعة التشخيصية باإلضافة 
إلى وحدة متكاملـــة لألمراض 
الباطنية تشـــمل أحدث وحدة 
ألمراض اجلهاز الهضمي والكبد 
ووحدة طب األعصاب وغيرها، 
كما يتميز بتقدميه خدمة عالج 
حاالت الطوارئ احلرجة للبالغني 
واألطفال، ويستقطب مجموعة 
منتقاة من األطباء احملترفني في 
مجاالتهم كما يوفر أحدث األجهزة 

الطبية.

املتحدة للخدمات الطبية واحلائز 
جائزة أفضل مستشفى في الشرق 
 Hospital Build األوسط من قبل
Middle East، وهـــو الوحيد في 
القطاع اخلاص الذي يضم أحدث 
 OR1 غـــرف العمليات في العالم
باإلضافة إلى أنه يضم مجموعة 
من العيادات الداخلية واخلارجية، 
وميتـــاز بـــأن لديـــه أول مركز 
بالقطاع اخلاص جلراحة الوجه 
والفم والفكني واالسنان، وأول 
وحدة جلراحة األورام فضال عن 
جراحة العظام والعمود الفقري 
وجراحة األطفال واملناظير ووحدة 

مديـــر العالقـــات االعالمية في 
مستشفى السيف عن سعادته 
للمشـــاركة فـــي هـــذا املعرض 
والتي ان دلـــت فإمنا تدل على 
حرص مستشـــفى السيف على 
الشـــباب االكادميي وتقدمي كل 
االمكانيات املطلوبة خللق بيئة 
صحية ونشر التوعية الصحية 
مبا يخدم مصلحة افراد املجتمع 
عامة والشباب خاصة النهم جيل 

املستقبل.
وختم احلســـن حديثه بأن 
مستشـــفى الســـيف هـــو أحد 
التابعة للشركة  املستشـــفيات 

بروشورات توعوية وزعها املستشفى على رواد املعرضجانب من مشاركة مستشفى السيف في املعرض

نظم نادي الكورنيش يومي 14 
و15 ديسمبر اجلاري بالتعاون مع 
الراكيت  جمعية نوادي الصحة، 
والرياضة الدوليـــة )يضم أكثر 
من 9500 ناد حول العالم( مؤمتر 
»Kuwait Mini-IHRSA« الرابع لعام 

.2011
وقد أثبت املؤمتر نفعه وجدواه 
للحضـــور إذ كان املتحدثون من 
مختلـــف املجاالت فـــي الصحة 
والرشاقة وقدموا معلومات قيمة 
أثناء البرنامج. كان أسبوعا حافال 
باألحداث مـــن خالل تنظيم عدد 
من ورش العمـــل والبرامج قبل 
املؤمتر مثـــل دورة االيام الثالثة 
لقائـــد التمرينـــات للمدربني في 
الكورنيش والذي تضمن أساسيات 
التشـــريح، علم النفس ومبادئ 
التدريب بطريقة مسلية وتواصلية 
وورش عمل ومحاضرات عملية. 
وقد أقامت ليكسي غريفيث خبيرة 
برامج رشاقة األطفال جلسة خاصة 
لألطفال من ســـن 6 إلى 12 سنة 
تســـمى جنون الديســـكو حيث 
متتع األطفال باملرح وجلســـات 
الرشاقة. وأقام دوغ ميلر خبير 
البيع والتسويق جلسات تدريبية 
لفريق املبيعـــات في الكورنيش 
التي كونها  وشارك فيها خبرته 
من أكثر من 940 ناديا صحيا في 
العالم، كما نظـــم الدكتور مارك 
التدريب دورة  سالفني أخصائي 
من 5 أيام ملدربي الكورنيش على 

آليات التمرين.

رنا ونادي الكورنيش. كان املؤمتر 
برعاية بنك الكويت األهلي بينما 
كان املتحدثـــون برعاية فيثيل، 
إنســـباير بيور فيتنس، شركة 
مالتي ووركـــس للتجارة العامة 
واملقاوالت، إندور وولكينج ميدل 
إيست، تيمبر للفرشات والوسائد 
الفؤاد للصرافة. اجلدير  وأخيرا 
بالذكر أن تلك هي املرة الرابعة التي 
ينظم فيها نادي الكورنيش مؤمترا 
خاصا للصحة ويعمل باستمرار 
لتقدمي أفضل املعايير في اخلدمات 

الصحية في الكويت.

الكورنيش جيرارد أوليفر: »يسعدنا 
اليوم أن ننال شـــرف االستعانة 
بخمسة من أهم املتحدثني في العالم 
واخلبراء في الصحة والرشـــاقة 
لالستفادة من خبرتهم في الكويت، 
وتلك فرصة رائعة جلمع املديرين 
واملدربني من نواد أخرى«. ويهدف 
هذا املؤمتر إلـــى توعية الكويت 
بالصحة والرشاقة وحضره عدد 
من املمثلني من مختلف النوادي 
الصحية مثل فيثيل، بيالتس وأكثر، 
فندق املارينا، سيكس سينسيز، 
بالتينيوم، صحارى، عيادة الهالل، 

من بني املتحدثني في املؤمتر:
٭ أدريان ماركس: رائد في مجال 
منو األعمـــال لصناعة رشـــاقة 

والنوادي الصحية.
٭ فريد هوفمان: مستشار الرشاقة 
احلائزة على جوائز عاملية، متحدثة 

وكاتبة.
٭ د.مارك سالفني: أخصائي تدريب 

املقاومة.
٭ تامارا بانيت: أخصائية التغذية 

في نادي الكورنيش.
وإعرابا عن ســـعادته بنجاح 
املؤمتر، قـــال املدير العام لنادي 

جانب من املشاركني في املؤمتر

الكورنيش نّظم مؤمتر »Kuwait Mini-IHRSA« الرابع

التركيت: 17 ألف دينار لتكرمي املثاليني في مدارس النجاة
حتت رعاية مدير عام مدارس 
التركيت  النجاة حامد مال حسني 
وبحضور قيادات العمل التربوي 
مبدارس النجــــاة وإدارتها العامة 
وفي إطار احلرص الدائم على تبني 
املشــــاريع التربوية الهادفة وبث 
روح التنافس البناء بني منظومة 
العمل التربوي )الهيئتني التدريسية 
واإلدارية( فقد مت اعتماد مشروعي 
املدرســــة املثالية واملعلم املثالي 
مبيزانية جتــــاوزت 17000 دينار 
تنافست على املركزين األول والثاني 
مبشروع املدرسة املثالية مدارس 
النجاة الثالث عشرة كما تنافس 
700 معلم ومعلمة مبدارس النجاة 
على املركز األول مبشروع املعلم 
املثالي. وأسفرت نتائج املنافسة في 
مسابقة املدرسة املثالية عن فوز 
كل من مدرســــة النجاة االبتدائية 
للبنات، مدرسة النجاة النموذجية 
املتوســــطة للبنني باملركز األول 
وجائزته النقدية 3000 دينار توزع 
العاملني بكل مدرسة وتسلم  بني 
كأسيهما الذهبيتني مديرا املدرستني 
غنيمة سالمة وحيدر القالف. أما 
املركز الثاني وجائزته النقدية 2000 
دينار لكل مدرسة ففازت به كل من 
النجاة املتوسطة للبنات  مدرسة 
بالساملية وتسلمت كأسها الفضية 
مديرة املدرسة هناء الرشود واملديرة 
العامر، ومدرسة  السابقة حميدة 
النجاة االبتدائية بنني النموذجية 
وتسلم كأسها الفضية مدير املدرسة 
حسن الكندري. أما مسابقة املعلم 
املثالي فقد فاز بجائزة املركز األول 
12 معلما ومعلمة مبدارس النجاة 
الدراســــي 2011/2010م ومت  للعام 
تكرميهم في يــــوم املعلم العاملي 
بجوائز نقدية جتاوزت 3000 دينار. 
وفي نهاية احلفل شكر مدير عام 
مدارس النجاة احلضور وكرم جميع 
القياديني مبدارس النجاة وإدارتها 

العامة ومتنى لهم كل توفيق.

حامد التركيت متوسطاً قيادات مدارس النجاة بعد تسليم اجلوائز للفائزين

قيادات مدرسة النجاة للبنات بعد الفوز

األحيان الى ســـعر التكلفة، 
ويأتي ذلك في اطار السياسة 
التي رسمها مجلس االدارة، 
والتي تشمل اطالق مهرجان 
األسبوع األخير من كل شهر 
بحيث يكون بإمكان أصحاب 
الدخل احملدود االستفادة من 
التي يتقاضونها،  رواتبهم 
الكثير من  فيتـــم توفيـــر 
املـــال بفضل اقامة مثل هذه 

املهرجانات الشهرية.
وأكد املطيري ان جمعية 
التعاونية  الناصـــر  صباح 
تعمل وفق منهجية سليمة 
وسياســـة حكيمة وضعها 
القائمون عليها حيث انه الى 
جانب اقامة املهرجان الشهري 
ومهرجان مسك املهرجانات 
تقيم تعاونية صباح الناصر 
أسبوعيا وفي كل يوم ثالثاء 
مهرجان اخلضار والفاكهة 
الذي يضم مجموعة متنوعة 
بأســـعار مخفضة، موضحا 
ان هذا املهرجان يشهد إقباال 

التسوق والعروض اجلاذبة 
للشراء وتوفير احتياجات 
الســـلع  املســـتهلكني مـــن 
وإلتاحـــة فـــرص االختيار 
وفقـــا لرغباتهم، فضال عن 
التجديدات التي متت من خالل 
التلبيس اخلارجي للسوق 
املركـــزي، مما أعطاه مظهرا 
جماليا يساهم الى حد كبير 
في حتقيق متعة التســـوق 

باجلمعية.
وأشـــار العجمي الى أن 
مجلس اإلدارة يســـعى بكل 
الســـبل وال يدخـــر جهـــدا 
من أجل تلبيـــة احتياجات 
املســـاهمني وأهالي املنطقة 
الدائم  التطويـــر  من خالل 
باجلمعية ســـواء من حيث 
توفيـــر الســـلع بأرخـــص 
األسعار وأجود األصناف أو 
من خالل األنشطة االجتماعية 
التي تقدمها اجلمعية ألهالي 

املنطقة واالرتقاء بها.
وأوضح أن لدى اجلمعية 
خططا مســـتقبلية من أجل 
التي  النهوض باخلدمـــات 
األداء  وتطويـــر  تقدمهـــا 
مبا ينســـجم مع طموحات 
املساهمني وأهالي املنطقة. 
وقال العجمي إن عام 2011 كان 
حافال باالجنازات واألنشطة 
التســـويقية  واملهرجانات 
والعروض املخفضة بالتعاون 
مع الشـــركات املوردة، كما 

يستمر ملدة 10 أيام ويشمل 200 صنف بتخفيضات حقيقية

املطيري: تعاونية صباح الناصر تطلق 
»مسك املهرجانات« اليوم

العجمي: املهرجان التسويقي اخلتامي 
لـ»تعاونية الرقة« اليوم

النظير مـــن قبل  منقطـــع 
رواد التعاونية واملساهمني 

الكرام.
 ٭محمد راتب
 ٭

حظي بالعديد من األنشطة 
االجتماعية املتنوعة، مؤكدا 
استمرار اجلمعية في تقدمي 
أفضل اخلدمات ملساهميها 
وأهالي املنطقة انطالقا من 
دورها ومـــن خالل حتقيق 
األهـــداف التعاونيـــة التي 
أنشئت من أجلها، حيث متثل 
التعاونيات أكثر من 70% من 
سوق التجزئة في الكويت، 
وتهدف إلى استقرار األسعار 
ومحاربة الغالء املصطنع الذي 

متارسه بعض الشركات.

 ٭محمد راتب

صرح نائب رئيس مجلس 
االدارة رئيس جلنة املشتريات 
في جمعيـــة صباح الناصر 
التعاونية سلطان املطيري بأن 
التعاونية ستطلق مهرجان 
مسك املهرجانات اليوم وملدة 
10 أيام، حيث ســـيتم البيع 
بأسعار مخفضة جدا ترضي 
اجلميع وتخفف من موجة 
الغالء الفاحش التي عصفت 
بجميع األصناف واملنتجات، 
موضحا ان مهرجان مســـك 
املهرجانات سيكون من أبرز 
املهرجانات التي مت إطالقها 
خالل الفترة السابقة، حيث 
سيشـــهد تخفيضات هائلة 
وحقيقيـــة على 200 صنف 
من األصناف االســـتهالكية 
التي يحتاج اليها املستهلكون 

يوميا.
بـــأن املهرجانات  وتابع 
التســـويقية تعـــد األكثـــر 
إقباال ملا حتتويه من أسعار 
مخفضة قد تصل في بعض 

أعلن نائب رئيس مجلس 
إدارة جمعية الرقة التعاونية 
ورئيس جلنة املشـــتريات 
ســـعود نـــادر العجمي عن 
انطالق املهرجان التسويقي 
الثالثاء 20  اليوم  للجمعية 
ديسمبر اجلاري حرصا من 
مجلس االدارة على التخفيف 
عن املساهمني وأهالي املنطقة 
ورواد اجلمعيـــة واحلد من 
غالء االســـعار ويأتي ذلك 
امتدادا لسلسلة املهرجانات 
التي نظمتها اجلمعية خالل 

عام 2011.
وأشار العجمي في تصريح 
صحافي الى أن عدد الشركات 
املشاركة في املهرجان يفوق 
30 شـــركة موردة لســـلع 
غذائية واستهالكية، وان عدد 
االصناف التي يسري عليها 
املهرجان أكثر من 500 صنف 
ومن أجود السلع التي يرغبها 
املستهلكون. ولفت العجمي 
الى أن املهرجان يستمر ملدة 
أسبوعني، داعيا أهالي املنطقة 
ورواد اجلمعية الى االستفادة 
التي  من مزايا اخلصومات 
متنحها اجلمعية والشركات، 
حيث تصل نسبة اخلصم الى 

50% لبعض السلع.
وحول اجلديد في اجلمعية، 
قال العجمي: انه مت االنتهاء 
من جتديد األرفف بالسوق 
املركزي، وذلك لتحقيق متعة 

سلطان املطيري

سعود نادر العجمي

»سويس بل بالزا كويت« يستضيف الفنانني 
ذي كورن وسيتي نافارو من الفلبني

استضاف فندق سويس بل بالزا كويت 
اثنـــني من كبار املغنني فـــي الفلبني، الفنان 
ريتشارد بون وشهرته »ذي كورن« والفنانة 
سيتي نافارو ويطلق عليها »كوسانون كوين« 
وكان للفندق شرف رعاية حفلهما الغنائي 

الذي اقيم للجالية الفلبينية في الكويت.
كان الشهيران قد حال ضيفني على الفندق 
ليقدما حفلهما الغنائـــي في منتزه حديقة 
الشـــعب في 9 ديسمبر املاضي بتنظيم من 
»Q8pinoy.com«، وقد الهبا املغنيان احلضور 
بأغانيهما بلغة )ناغالوغ( وغيرها من اغاني 
عيـــد امليالد التقليدية ممـــا ادخل احلماس 
والبهجة الى النفوس وأثار مشاعر احلنني 

الى ارض الوطن.
ولم تثن ظروف املناخ الشديدة وبرودة 
الطقس، عن حضور الكثيـــر من العائالت 
بصحبة اوالدهم حيث غصت بهم ارض املنتزه، 
وبسعادة غامرة عقبت »بومانو فاكوين« عن 
فرحتها بوجودها في الكويت قائلة: »اشعر 
وكأنني مازلـــت في مانيال لم ابارح مكاني، 
كل من حولي من الفلبينيني حيثما ذهبت«. 

يذكر أن فندق سويس بل بالزا الكويت يتخذ 
موقعا استراتيجيا في قلب مدينة الكويت 
داخل مجمع املثنى للتسوق، ويحوي الفندق 
153 غرفة وتتوافـــر فيه مرافق لالحتفاالت 
واملؤمترات. وتعتبر فنادق سويس بل العاملية 
شـــركة عاملية تعنى بفنون االدارة وتشهد 
تطورا وتوسعا كبيرين، ومتتلك الشركة اكثر 
من 60 فندقا ومنتجعا وغيرهما من املشاريع 
حول العالم، وتأسست عام 1987 وتقع مكاتبها 
الرئيســـية في هونغ كونغ، وتدير الشركة 
العديد من الفنادق في كل من آسيا، البلدان 
املطلة على احمليط الهادي، منطقة الشـــرق 
االوســـط، الصني، ڤيتنام، الفلبني، ماليزيا، 
اندونيسيا، استراليا، العراق، كازاخستان، 
الكويت، عمان، قطر، اململكة العربية السعودية 

واالمارات العربية.
ومت تصنيف الشـــركة ضمـــن قائمة الـ 
100 للشـــركات املعنية بفنون االدارة، علما 
ان الشـــركة تســـعى الى املزيد من التوسع 
واالنتشار والنفاذ الى منطقة الشرق االوسط 

والصني.

الفنانان ذي كورن وسيتي نافارو في فندق سويس بل بالزا كويت


