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مستشفى السيف يعلن  انضمام د.فؤاد صادق حسن لطاقمه الطبي
في إطار س���عي مستشفى 
السيف الدائم الستقطاب أفضل 
الكف���اءات والخب���رات الطبية 
أعلن���ت رزان الروضان مديرة 
العامة  التس���ويق والعالقات 
بالمستشفى عن انضمام د.فؤاد 
صادق حسن استشاري أول طب 
أسنان األطفال ألسرة المستشفى 
الوجه والفم  في قسم جراحة 

والفكين واألسنان.
وتأتي ه���ذه الخطوة كون 
د.فؤاد واحدا من أبرز الكفاءات 
الطبية في مجال طب أس���نان 

األطفال في الكويت.
وحصل د.حسن على دكتوراه 
طب أسنان األطفال سنة 1987 
وماجستير طب أسنان األطفال 
سنة 1986 وشهادة تخصص عليا 
في طب أسنان األطفال سنة 1984 
من جامعة بوسطن � الواليات 
المتحدة األميركية، وهو حاصل 
على شهادة بكالوريوس طب 
أس���نان وجراحة الفم 1981 من 
جامعة االس���كندرية، ويتميز 
د.فؤاد صادق حس���ن بخبرته 
الواسعة )30 سنة(، حيث عمل 
كرئيس قسم األسنان واستشاري 
طب أس���نان أطف���ال لمدة 20 
سنة، وعمل كمحاضر وموجه 
اكلينيكي )دوام جزئي( بكلية 
طب األسنان � جامعة الكويت منذ 
عام 2003، وعمل مساعدا لعميد 

إلى اخصائي آخر متخصص في 
معالجة البالغين.

لذلك نالحظ أن عمل طبيب 
أسنان األطفال غير مختص فقط 
بالرعاية الصحية ألسنان الفم 
بل أيضا بخلق مريض متعاون 
وصحة فم جيدة وثقافة صحية 
المريض خالل فترة  يكتسبها 

متابعته للطبيب.
يذكر أن مستشفى السيف 
التابعة  المستشفيات  هو أحد 
للش���ركة المتح���دة للخدمات 
الطبية. وهو المستشفى الوحيد 
في القطاع الخاص الذي يضم 
العملي���ات في  أحدث غ���رف 
العال���م OR1 باإلضافة إلى أنه 
يضم مجموعة م���ن العيادات 
الداخلية والخارجية، ويمتاز 
بأن لدي���ه أول مركز بالقطاع 
الوجه والفم  الخاص لجراحة 
والفكين، واألسنان، فضال عن 
جراحة األطفال والمناظير. كما 
يضم أقساما أخرى وهي جراحة 
البولية،  العظام، والمس���الك 
والنس���اء والوالدة، واألشعة 
التشخيصية وغيرها. ويتميز 
بتقديمه خدم���ة عالج حاالت 
الطوارئ الحرج���ة للبالغين 
واألطفال. ويستقطب مجموعة 
منتقاة من األطباء المحترفين 
ف���ي مجاالتهم كما يوفر أحدث 

األجهزة الطبية.

بانضمام د.فؤاد لما له من سمعة 
واس���عة في مجال طب أسنان 
األطفال، حيث يعزز انضمامه 
من كفاءة الطاقم الطبي وجودة 
الخدمات الطبية المتواجدة في 

المستشفى.
ومن الجدير بالذكر أن طب 
أسنان األطفال احد التخصصات 
في مجال طب األسنان الذي يهتم 
بصحة الفم والعناية باألسنان 
منذ الوالدة إلى الثانية أو الثالثة 

عشرة.
وباإلمكان تقسيم هذه الرعاية 

إلى 4 فترات:
٭ الفترة األولى: وهي منذ والدة 
الطفل إلى فترة اكتمال األسنان 
اللبنية وغالب���ا ما تكون بين 

العام الثاني والثالث.
الثاني���ة: وهي منذ  الفترة  ٭ 
اللبنية  اكتمال ظهور األسنان 
إلى بزوغ أول ضرس دائم )أي ما 

بين العام الثاني والسادس(.
 الفترة الثالثة: وهي الفترة التي 
يوجد فيها خليط بين األسنان 
اللبنية والدائمة في الفم )ما بين 
العام السادس والثاني عشر(.

٭ الفت���رة الرابعة: وهي عند 
اكتمال ظهور األسنان الدائمة.

المرحلة يكون  وفي ه���ذه 
طبي���ب أس���نان األطف���ال في 
نهاية مرحلة الرعاية الصحية 
للمريض ويتم تحويل المريض 

الشؤون األكاديمية )1992( كلية 
العلوم الصحية بالهيئة العامة 
التطبيقي والتدريب،  للتعليم 
الفم  ورئيس���ا لقس���م صحة 
واألسنان كأستاذ مساعد بكلية 
العلوم الصحية بالهيئة العامة 
للتعلي���م التطبيقي والتدريب 
1989-1992، باإلضافة إلى عمله 
كطبيب أسنان في وزارة الصحة 
العام���ة 1981-1989 وقد قام د. 
صادق بإعداد وإلقاء العديد من 
المؤتمرات والمحاضرات داخل 
وخارج الكويت، وكذلك نش���ر 
العديد م���ن البحوث واألوراق 
العلمية في المجالت العلمية.

وقالت الروضان إن أس���رة 
مستش���فى الس���يف تفتخ���ر 

رزان الروضاند.فؤاد صادق

أمين سالمة ربح أكثر من 3200 دينار

زيادة في أعداد املتسوقني مبعارض »ميداس«
مع اقتراب عروض الهدايا املجانية اليومية من نهايتها

مع اقتراب الحملة الترويجية 
التي اطلقتها شركة ميداس لألثاث 
الكويت  تزامنا مع احتف���االت 
بالعيد الوطني ويوم التحرير من 
نهايتها، أظهرت نتائج السحوبات 
اليومية، عن الفترة من 12 إلى 18 
فبراير الماضي، مستوى رائعا 
من النجاح، وارتفاعا كبيرا في 
أعداد المتسوقين، الذين زادت 
أيضا ف���رص ربحه���م وقيمة 
الهدايا المجانية التي يحصلون 

عليها.
الثالث  وش���هد االس���بوع 
للحملة الت���ي اطلقتها ميداس 
29 يناير الماضي تحت عنوان 
»اربح يوميا 100% هدايا مجانية 
من قيمة مشترياتك« فوز،، أيمن 
السيد س���المة بهدايا مجانية 
وصلت قيمتها الى 3226 دينارا، 
بينما حصلت فاطمة فرحاني 
على فرصتين لربح هدايا بقيمة 
1861 دينارا، باالضافة الى عدد 
آخر أسعدهم الحظ للفوز بأكثر 

من 1000 دينار.
وعززت هذه النتائج الجيدة 
للسحوبات توقعات الشركة، 
حيث شهد االس���بوع االخير 
للحملة نهاية فبراير الماضي، 
اقباال كبيرا وارتفاعا ملحوظا في 
اعداد المتسوقين، ويعبر مدير 
البيع بالتجزئة لدى  عمليات 
ميداس لالثاث، راسل بروان عن 

أعلى لقيم���ة الهدايا، حيث ان 
عرضنا التسويق »اربح يوميا 
100% هداي���ا مجانية من قيمة 
مشترياتك« مستمر حتى نهاية 
الشهر الجاري، كما أن ميداس 
لألثاث لديها خطط مستقبلية 
رائعة لطرح المزيد من العروض 
الترويجي���ة، والتي نهدف من 
طرحها الى الحصول على رضا 

العمالء«.

تقدمنا نحو المستقبل«.
واضاف بروان: »يسعدني 
أن أتقدم من جميع االشخاص 
الذين حالفهم الحظ بالتهنئة، 
ونعد من لم يحالفهم الحظ بأن 
الفرص لم تنته بعد، ومازالت 
لديهم فرص اكبر للفوز يوميا 
بما يعادل 100%، 50%، و%25 
من قيم���ة مش���ترياتهم على 
التوالي،، ودون تحديد سقف 

هذه التوقعات بالقول: »تؤشر 
نتائج متابعتنا لحركة المبيعات 
اليومية في معارضنا إلى إقبال 
ملحوظ على الشراء لالستفادة 
من هذا العرض المميز، لكن أكثر 
ما اسعدنا هو إضافة المزيد من 
المتسوقين إلى سجلنا المزدهر 
بعدد كبي���ر من العمالء الذين 
يمثلون احد اعمدة النجاح والتي 
نؤسس عليها اس���تراتيجية 

إيكيا الكويت تعلن عن الفائزين مبسابقة الـ »فيسبوك«
أعلنت إيكي����ا الكويت مؤخرا 
عن الفائزين في مس����ابقة »أكبر 
معجب في إيكي����ا الكويت« التي 
جرت على موقع فيس����بوك خالل 
الشهر اجلاري. وقد أجريت املسابقة 
بهدف منح العمالء املعجبني بإيكيا 
فرصة للفوز مبجموعة واسعة من 
الهدايا املبتكرة من معرض إيكيا 

الكويت.
هذا وقد منحت إيكيا الكويت 
عمالءها القدام����ى واجلدد فرصة 
لبدء الع����ام اجلديد مع مجموعة 
املنتج����ات اجلديدة  متنوعة من 
التي تلبي احتياج����ات منازلهم. 
وق����د طلب م����ن املش����اركني ملء 
استمارة موجودة على صفحة ال� 
»فيسبوك« إليكيا الكويت، واختيار 
املنتج املفضل لديهم من بني ثالثة 
منتجات متوافرة. وقام املتسابقون 
بعد ذلك بكتابة تعليقاتهم حول 
سبب اختيارهم لهذا املنتج وكيف 
ميكن لهذا املنتج أن يحسن حياتهم 
اليومية في املنزل. وقد مت اختيار 
ثالثة من العمالء املعجبني بإيكيا 
الكويت بناء على ردودهم املجزية، 
وحصلت نانس����ي دي سوزا على 
صوفا من نوع Kiplan ذات مقعدين، 

منتجات متوافرة. وقام املتسابقون 
بعد ذلك بكتابة تعليقاتهم حول 
سبب اختيارهم لهذا املنتج وكيف 
ميكن لهذا املنتج أن يحسن حياتهم 
اليومية في املنزل. وقد مت اختيار 
ثالثة من العمالء املعجبني بإيكيا 
الكويت بناء على ردودهم املجزية، 
وحصلت نانس����ي دي سوزا على 
صوفا من نوع Kiplan ذات مقعدين، 
وفازت هبة فخري بثريا من نوع 
Maskros ذات التصميم العصري، 
فيما حازت سونيثا مجموعة 365 

+ لتجهيزات املطبخ.
وتتقدم إيكيا الكويت بالشكر 
الى جميع املشاركني، على جهودهم 
التي ادت الى جناح هذه املسابقة، 
وتدعو عمالءها ال����ى البقاء على 
استعداد للمسابقات املقبلة. اجلدير 
بالذكر أن صفحة إيكيا الكويت على 
موقع ال� »فيسبوك« لديها أكثر من 

10500 معجب.
وتشجع إيكيا الكويت عمالءها 
على زيارة صفحتها الرسمية على 
ال� »فيبسوك« على الرابط التالي 
 ،www.facebook.com/ ikeakuwait
وذلك للحصول على أحدث العروض 

واحلمالت الترويجية.

وتشجع إيكيا الكويت عمالءها 
على زيارة صفحتها الرسمية على 
ال� »فيبسوك« على الرابط التالي 
 ،www.facebook.com/ ikeakuwait
وذلك للحصول على أحدث العروض 

واحلمالت الترويجية.

إيكيا الكويت تعلن عن الفائزين 
بمسابقة الـ »فيسبوك«

أعلنت إيكي����ا الكويت مؤخرا 
عن الفائزين في مس����ابقة »أكبر 
معجب في إيكي����ا الكويت« التي 
جرت على موقع فيس����بوك خالل 
الشهر اجلاري. وقد أجريت املسابقة 
بهدف منح العمالء املعجبني بإيكيا 
فرصة للفوز مبجموعة واسعة من 
الهدايا املبتكرة من معرض إيكيا 

الكويت.
هذا وقد منحت إيكيا الكويت 
عمالءها القدام����ى واجلدد فرصة 
لبدء الع����ام اجلديد مع مجموعة 
املنتج����ات اجلديدة  متنوعة من 
التي تلبي احتياج����ات منازلهم. 
وق����د طلب م����ن املش����اركني ملء 
استمارة موجودة على صفحة ال� 
»فيسبوك« إليكيا الكويت، واختيار 
املنتج املفضل لديهم من بني ثالثة 

وفازت هبة فخري بثريا من نوع 
Maskros ذات التصميم العصري، 
فيما حازت سونيثا مجموعة 365 

+ لتجهيزات املطبخ.
وتتقدم إيكيا الكويت بالشكر 
الى جميع املشاركني، على جهودهم 
التي ادت الى جناح هذه املسابقة، 
وتدعو عمالءها ال����ى البقاء على 
استعداد للمسابقات املقبلة. اجلدير 
بالذكر أن صفحة إيكيا الكويت على 
موقع ال� »فيسبوك« لديها أكثر من 

10500 معجب.

الوعي الصحي واجلمال حيث 
ان زيارة مستشفى طيبة اصبحت 
ليست فقط للمعاجلة او مراجعة 
الطبي����ب، بل اصبح����ت زيارة 
حديثة من نوعها حيث اننا لدى 
مستشفى طيبة جنعل الزيارة 
لن����ا جتربة فريدة م����ن نوعها 
للباحثني عن اجلمال والصحة 

العامة والشباب. 
وأوضحت العمر أن مستشفى 
طيبة والعيادات التخصصية 
التابعة له����ا، مركزي الفنطاس 
والفروانية، يقدم خدمات طبية 
فائقة يقوده����ا فريق من كبار 
االستش����اريني املتخصص����ني 
مدعومني بأحدث الوسائل الطبية. 
ويهدف »مستشفى طيبة« الى 
تقدمي خدمات صحية متكاملة 
ذات جودة عالية ضمن اطار دور 
املؤسسات الصحية في تنمية 

املجتمع. 

مستشفى طيبة يشارك في »كويتي وأفتخر« 
كراٍع بـ »كوني عروس كل يوم.. تألق بوسامتك«

صرحت منال العمر مديرة 
التس����ويق والعالق����ات العامة 
لدى مستشفى طيبة والعيادات 
التخصصي����ة التابع����ة له����ا، 
مركزي الفنطاس والفروانية، 
عن س����عادتها بكون مستشفى 
طيبة احد رعاة معرض »كويتي 
وأفتخر« ملا لهذا املش����روع من 
اهداف واجنازات عظيمة، وأكملت 
قائلة بأن املشروع اكثر من رائع، 
بل هو مشروع من الطراز االول 
لتنمية وحتفيز الشباب الكويتي، 
حيث انه يعطي الشباب الكويتي 
فرصة الثبات النفس واالبداع 
باالضافة الى تشجيعهم واعطائهم 
الفرصة لتحقيق وتنمية احالمهم 
وطموحه����م.  وأف����ادت العمر 
بأن مش����اركة مستشفى طيبة 
والعيادات التخصصية التابعة 
لها مبعرض »كوني عروس كل 
منال العمريوم، تألق بوس����امتك« لنشر 

»النصر الرياضي« يرعى ماراثون »صباح السالم 
بال تدخني« في ممشى صباح السالم

درع تكرميية تقديرا للجهود املبذولة

عن س���عادته برعاي���ة هذه 
الرياضية الصحية،  الفعالية 
وباحلضور األكثر من رائع في 
هذه األجواء اجلميلة، متمنيا 
أن حتقق مثل هذه األنش���طة 
الس���امية  أهدافها املجتمعية 
والتي تتمثل في تعزيز العالقة 
بني املرضى واملوظفني، وتثقيف 

وتوعية املرضى.
وق���د ش���ارك »النص���ر 
الرياضي« في املاراثون، الذي 
ش���هد اقباال كبيرا وحضورا 
حاش���دا من قبل املش���اركني، 
وفي ختام املاراثون قدم مركز 
النص���ر الرياضي هدايا قيمة 

للمشاركني.

وأكد »النص���ر الرياضي« 
مواصلته ودعمه ودوره احليوي 
في خدمة املجتمع، وأعرب عن 
تقديره الدارة جمعية صباح 
السالم على تنظيمها ملاراثون 
»صباح الس���الم بال تدخني«، 
مثمنا دورها في تنظيم مثل 
هذه الفعاليات التي جتمع بني 

الصحة والرياضة.

أعلن مركز النصر الرياضي 
عن قيامه برعاي���ة ماراثون 
»صباح السالم بال تدخني« الذي 
انطلق من ممشى صباح السالم 
يوم 3 مارس اجلاري، وهدف 
املاراثون نشر الوعي والثقافة 
في املجتمع وااللتقاء مع ابناء 
العالقات  املنطق���ة لتقوي���ة 

والروابط فيما بينهم.
وقال مركز النصر الرياضي 
في بي���ان صحافي ان رعايته 
لهذه الفعالية جاءت في إطار 
حرصه الدائم على دعم مختلف 
األنشطة التي تعنى بنشر الوعي 
الصحي والرياضي بني جميع 
فئات املجتمع من اجل أجيال 
تتمتع بصح���ة افضل ووعي 
وإدراك متزاي���د بالدور الذي 
ميكن أن تساهم به الرياضة في 
احلفاظ على الصحة والوقاية 

من األمراض.
وأضاف »النصر الرياضي« 
ان رعايت���ه ملاراثون »صباح 
الس���الم بال تدخ���ني« الثاني 
جاءت أيضا في إطار اضطالعه 
مبس���ؤولياته االجتماعي���ة 
الكويتي  أبناء املجتمع  جتاه 
من أصح���اء ومرضى، فضال 
عن كون هذه الرعاية تعكس 
تواصل دعم »النصر الرياضي« 
ورعايت���ه للرياضة مبختلف 

أنواعها وأنشطتها.
..وتكرمي ألحد اعضاء جلنة التحكيم وأعرب »النصر الرياضي« 

ثم طبق رئيسي من الهند مثل 
بايا كاري اللحم أو واحد من 
األطباق اليابانية مثل السوشي، 
ومتع حواسك باحللوى اللذيذة 
التي تختارها بنفسك، كل هذا 
ضمن جو فريد ومميز ممتزج 
بسحر األنغام واألجواء التي 
تعكس مختل���ف احلضارات 

اآلسيوية.
كل ما عليك القيام به هو 
االنطالق مباش���رة إلى فندق 
املنشر روتانا لالستمتاع بهذه 
الليالي الساحرة في جو ساحر 
في مطعم فيلكا، املكان املثالي 

ليلة آسيوية في فندق املنشر روتانا
املأكوالت  لالستمتاع بأشهى 
احملضرة في عالم من األناقة 
واملهارة وج���و مميز ممتزج 
بس���حر األنغام، ومن األكيد 
أنكم ستحجزون رحلة العودة 
من جديد إلى جو من األناقة 

واالستمتاع.

يسر مطعم فيلكا املشهور 
والراقد بني ثنايا فندق املنشر 
روتانا أن يضيف جتربة طعام 
جديدة كل ليلة خميس، وذلك 
بإطالقه األمسية اآلسيوية مقدما 
مجموعة متنوعة من املأكوالت 
اآلسيوية األصيلة واحملضرة 
بأحدث طرق الطهي خصيصا 

إلرضاء مذاق زبائننا.
وج���اءت هذه األمس���ية 
لتستكمل جناحات األمسيات 
العاملي���ة املميزة التي يقيمها 
ابتداء  فندق املنش���ر روتانا 
الغنية  باألمس���ية اإليطالية 
كل ليلة أحد، تليها أمس���ية 
ثمار البح���ر الرائعة كل ليلة 

ثالثاء.
 اآلن وكل ليلة خميس، ميكن 
للضيوف استكش���اف الئحة 
سحرية من األطباق اآلسيوية 
واالستمتاع ببوفيه يجمع ألذ 
األصناف املع���دة ببراعة من 
مختلف بلدان آسيا مثل الهند 
والصني واليابان وتايلند مع 
خبرة الطهي احلي لتترك أمامك 
الئحة سحرية تنقلك الى سحر 

الطبيعة واألصالة في آسيا.
انطلق برحلة ش���هية مع 
نكهات آسيوية متنوعة بدءا 
بحساء صيني أو تايلندي من 
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