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املسيرة ستقام 
بدعم من وزارة 
الصحة ومعهد 

دسمان للسكري

دعتهم إلى التسجيل مجاناً في حمالت سنتربوينت وماكس وهوم سنتر ونيولوك

مجموعة الندمارك تناشد املواطنني واملقيمني املشاركة 
في مسيرتها الثالثة حلملة »حارب السكري« 17 نوفمبر

اتباع امناط حياة  املجتمع على 
صحية. يذك����ر ان حملة »حارب 
السكري« قد استقطبت في عام 
2011 اكثر من 35 الف مش����ارك، 
في حني خضع اكثر من 40 الف 
ش����خص لفحوص����ات مجانية 
ملستوى سكر الدم، وفي الكويت، 
شهدت املبادرة مشاركة اكثر من 
5000 شخص في املسيرة، ومن 
املتوقع ان يتخطى هذا العدد حاجز 
ال� 6 آالف هذا العام.  وتقدم جميع 
محالت »سنتربوينت« فحوصات 
مجانية ملستوى سكر الدم ايام 1 
و2 و3 نوفمبر بني الساعة 6 مساء 

و9:30 مساء.

مجموعة الندمارك ـ مبادرة 
»حارب السكري«

ينتشر مرض السكري اليوم 
مبعدالت مقلقة حيث يصيب اكثر 
من 366مليون فرد حول العالم. 
وفي ضوء ذلك، تبنت مجموعة 
الندمارك مبادرة »حارب السكري« 
بهدف التركيز على نشر الوعي 
حول آثار وأسباب ومخاطر هذا 
املرض، وقد انطلقت احلملة في 
عام 2009 في االمارات، باالضافة 
ال����ى بلدان اخرى مث����ل الكويت 
وعمان وقطر والبحرين واململكة 

العربية السعودية والهند.
وفي اطار هذه املبادرة، تنظم 
مجموعة الندمارك على مدار السنة 
انشطة متنوعة تختتم مبسيرة 
السكري التي يجري تنظيمها في 
نوفمبر � الشهر العاملي للتوعية 
العام  الس����كري، وف����ي  مبرض 
املاضي، نظمت املجموعة سلسلة 
حمالت املس����يرة ف����ي 6 بلدان، 
مبشاركة الفتة من اكثر من 35 الف 
شخص، مع حملة ضخمة الجراء 
الفحوصات املجانية ملس����توى 
الس����كر في الدم، كما تش����اركت 
املجموعة مع العديد من املنظمات، 
ومنها االحتاد الدولي للس����كري 
)IDF(، ومؤسسات محلية، مثل 
مجلس دبي الرياضي، لنشر الوعي 

حول مرض السكري.

لتنظيمن����ا هذه املس����يرة للعام 
الثالث على التوالي، فان مبادرة 
»حارب السكري« تسلط الضوء 
على نشر التوعية حول اسباب 
الس����كري ومخاطره في  مرض 
البلدان التي تعمل فيها املجموعة، 
وعلى مدى السنوات ال� 3 املاضية، 
تلقينا استجابة هائلة من مجتمع 
الكويت، ونحن على يقني  دولة 

بأن هذا الدعم سيستمر«. 
وأضاف د.كاظم بهبهاني، املدير 
العام ملعهد دسمان للسكري أن 
املعهد ال يألو جه����دا في تعزيز 
الوعي الصحي بني افراد املجتمع، 
وتسليط الضوء على ما يخص 
التوعية الصحية مبرض السكري 
بش����كل خاص والصحة بشكل 
عام، وتأتي مش����اركة املعهد في 
مسيرة »حارب السكري« متاشيا 
مع رسالة املعهد في نشر الوعي 
الصح����ي ب����ني اف����راد املجتمع، 
وحتسني منط احلياة املتبع لسكان 
الكويت، والهمية اتباع منط حياة 
صحي وممارسة التمارين البدنية 
والنشاط احلركي كاملسيرة القادمة 
من تأثير على التعايش بش����كل 

سليم مع مرض السكري. 
يعرف مرض السكري ب� »القاتل 
الصامت« وال يوجد له دواء فعلي، 
اال انه من املمكن ضبطه والتحكم 
بأعراضه من خالل اتباع اسلوب 
حياة اكثر صحية، وتتطلع مبادرة 
الى املساهمة  »حارب السكري« 
بدور فعال في هذه املساعي عبر 
تنظيم انشطة وفعاليات متعددة 
محليا على مدار العام، وتشجيع 

تستعد مجموعة »الندمارك«، 
الرائدة في قطاع جتارة التجزئة 
والضيافة ف����ي املنطقة، لتنظيم 
الدورة الثالثة من مسيرة »حارب 
السكري« في الكويت، ومت فتح 
باب التسجيل في املشاركة ضمن 
محالت سنتربوينت وماكس وهوم 
املقرر ان  سنتر ونيولوك، ومن 
تقام املسيرة يوم السبت املوافق 
17 نوفمبر اجلاري، لتنطلق من 
نادي اليخوت وتنتهي في اجلزيرة 
اخلض����راء، ويتم تنظيم احلدث 
بالتعاون مع كل من وزارة الصحة 

ومعهد دسمان للسكري.
وس����تعمل املجموع����ة هذه 
السنة على تنظيم مسيرات في 
دول متعددة تشمل دولة االمارات 
العربية املتحدة والبحرين وعمان 
وقطر والهند، خالل شهر نوفمبر 
الذي يص����ادف الش����هر العاملي 
للتوعية مبرض السكري، ومن 
املتوقع ان تشهد مسيرة الكويت 
مشاركة اكثر من 6000 شخص، 
لتسليط الضوء على امكانية ضبط 
مرض السكري والوقاية منه عبر 

اتباع امناط حياة صحية. 
يذك����ر ان باب املش����اركة في 
املس����يرة مفت����وح ام����ام جميع 
الفئات العمرية، وهو مجاني، كما 
سيحصل املشاركون على قمصان 
وقبعات وسوار مطاطي، وسيجري 
تنظيم فحوصات ملستوى السكر 
في الدم في ايام 1 و2 و3 نوفمبر 
في جميع محالت سنتربوينت في 
الكويت وفي نفس يوم املسيرة، 
باالضاف����ة الى توزيع نش����رات 
توعوية. وبهذه املناس����بة، قال 
العمليات  سايبل باس����و، مدير 
التنفيذي في مجموعة »الندمارك« 
� الكويت: »نحن س����عداء للغاية 

املجلس الثقافي البريطاني يعقد أكبر معرض تعليمي من نوعه

طالب الكويت يستعدون للقاء أفضل املؤسسات التعليمية 
EDUKEX 2012 من اململكة املتحدة في معرض

الكويت  س���يحظى طالب 
الدراس���ة  الذين يفكرون في 
اململكة املتح���دة بفرصة  في 
نادرة للق���اء العديد من أرقى 
املؤسسات التعليمية في اململكة 
املتحدة في املعرض السنوي 
البريطاني  الثقافي  للمجلس 
ح���ول )EDUKEX(. س���يعقد 
معرض  EDUKEX 2012يومي 
الس���ابع والثامن من نوفمبر 
في فندق الشيراتون في مدينة 
الكويت وسيضم أكثر من 45 
مؤسسة تعليمية من مختلف 

أنحاء اململكة املتحدة.
وسيتولى كل من السفير 
البريطاني في الكويت، فرانك 
بايكر، ووزير التعليم العالي 
نايف احلجرف، افتتاح معرض 
 EDUKEX 2012رسميا في متام 
الساعة اخلامسة والنصف من 
بعد ظهر األربعاء املوافق السابع 

من نوفمبر اجلاري.
إن شهادات اململكة املتحدة 
املرموقة والتي حتظى بتقدير 
عاملي نظرا جلودتها األكادميية 
وتنميتها للتفكي���ر اإلبداعي 
بش���كل منقطع النظير متنح 
الط���الب األفضلي���ة عندم���ا 
يتنافسون على وظيفة معينة 
أو حينما يرغبون في متابعة 
تعليمهم. فشهادة من اململكة 
املتحدة تظهر ألصحاب العمل 
أن الطالب متوازن ومنضبط 
وقادر على التفكير املس���تقل 
ومتعود على القيام بالبحوث 

وحتليله���ا، مع الق���درة على 
العالم احلقيقي  التواصل مع 

بأفكار إبداعية ومبتكرة.
وإلى جانب الناحية األكادميية 
البحتة، سيكتسب الطالب خبرة 
ترافقهم مدى احلياة من خالل 
التع���رف على أصدق���اء جدد 
واكتشاف أماكن جديدة وبلورة 
أفكارهم اخلاصة في بيئة تشجع 
أساليب تفكير جديدة. كما أن 
جامعات اململكة املتحدة معروفة 
مبستواها العاملي من حيث أعمال 
البحوث والروابط مع القطاعات 
القوية  الروابط  املختلفة. هذه 
جتعل شهادات اململكة املتحدة 
جذابة بش���كل خاص بالنسبة 
ألصحاب العمل. إلى ذلك، فإن 
الشهادات  مدة حتصيل معظم 
العليا  اجلامعية والدراس���ات 
هي أقصر مقارنة بالعديد من 
البل���دان، مما يقل���ل من تكلفة 

الدراسة بشكل كبير.
ويش����ير مدي����ر املش����اريع 
الثقافي  التعليمية لدى املجلس 
البريطاني ف����ي الكويت إلى أن 
 EDUKEX 2012:يجم����ع ع����ددا 
كبيرا من جامعات اململكة املتحدة 
ومدارسها وكلياتها التي تقدم كل 
شيء، بدءا من البرامج األكادميية 
واملهنية وصوال إلى دورات صيفية 
في اللغة اإلجنليزية وامتحانات 
املستوى املتقدم لدخول اجلامعات. 
وقد أظهرت نتائج اس����تطالعات 
الرأي لزوار املعارض الس����ابقة 
أن حجم املعرض قد يكون هائال 

بالنسبة للطالب وأولياء أمورهم 
على حد سواء«.

ويفخ����ر املجل����س الثقاف����ي 
البريطاني بأن يكون بنك اخلليج 
راعي����ا لهذا احلدث. كمؤسس����ة 
مصرفية رائدة، التزم بنك اخلليج 
بدعم فعال للمبادرات املجتمعية 
في التعليم، والفنون، والرياضة، 
والثقافة، وغيرها من األنشطة من 
خالل رعايته لها. وباإلضافة إلى 
مؤسسات اململكة املتحدة ال� 45 
املشاركة في احلدث، سيكون هناك 
أيضا مشاركة من مكتب التأشيرات 
في اململكة املتحدة حول متطلبات 
الدخول  احلصول على تأشيرة 
للمملكة املتحدة وفرصة ملعرفة 
املزيد حول كيفية اكتساب مهارات 
اللغة اإلجنليزية أو احلصول على 
املؤه����الت املطلوبة ف����ي اململكة 
املتح����دة في الكوي����ت من خالل 
املجلس الثقافي البريطاني. هذا 
وسيشارك أيضا ممثلون عن وزارة 
التعليم العال����ي في هذا احلدث 
لتقدمي املعلومات للطالب حول 

املنح الدراسية املتوافرة.
أن����درو غالس،  وقد نص����ح 
مدير املجلس الثقافي البريطاني 
الطالب الذين يرغبون في مواصلة 
دراستهم في اململكة املتحدة، بأن 
يبدأوا التخطيط لذلك قبل سنة 
أو عدة أشهر على األقل. فبذلك، 
سيكونون أفضل استعدادا التخاذ 
جميع الترتيبات الالزمة، وأضاف: 
»على الط����الب الذين هم بصدد 
دخول السنة النهائية من التعليم 

أن يقوموا بأبحاثهم اآلن إذا كانوا 
يريدون أن يبدأوا دراس����تهم في 
سبتمبر 2012. ويستطيع طالب 
الدراس����ات العليا ف����ي كثير من 
األحي����ان أن يختاروا مباش����رة 
دراستهم في يناير أو في وقت آخر، 
ولكن عليهم أيضا أن يفكروا في 
التخطيط لذلك في وقت مبكر«.

انضم����وا إلى ه����ذه الفرصة 
الفريدة التي تت����اح مرة واحدة 
 EDUKEX ف����ي الس����نة وزوروا
نوفمبر 2012 لتوس����عوا آفاقكم 
ولتتاح لكم إمكانية الدراسة في 
بيئة ديناميكية مضيافة متعددة 
الثقافات تشكل مسقط رأس اللغة 
اإلجنليزي����ة وموطنا لكثير من 
العلماء واملهندس����ني والفنانني 
والكتاب واملفكرين ورجال األعمال 
املعروفني حول العالم. واململكة 
املتحدة هي مكان حميم ومشوق 
وغني ثقافيا ومكان مثالي للتعلم 

والعيش.
يعتبر EDUKEX جزءا من مهمة 
املجلس الثقافي البريطاني الهادفة 
إل����ى تعزيز العالق����ات الثقافية 
والتعليمية بني الكويت واململكة 
املتحدة، ويقدم املجلس الثقافي 
البريطاني مجموعة من اخلدمات 
بدءا من املعلومات حول اجلامعات 
والدورات واملواد الدراسية مرورا 
اللغ����ة اإلجنليزية  بدروس في 
وصوال إلى خدمات االمتحانات.

ملزيد م����ن املعلومات زوروا 
http://www.britishcouncil.org/

me-kuwait-edukex.htm

املعرس أحمد الكندري متوسطا األصدقاء في لقطة تذكارية

املعرس مع خاله عبدالرحمن

محمد الكندري مباركا املعرس أحمد الكندري

أفراح
الكندري

احتفل أحمد الكندري 
بزفافه بحضور جمع 
من األهل واألصدقاء 
الذين شاركوا أحمد 

فرحته، وقدموا له 
املباركة والتهاني 

باملناسبة السعيدة.. 
ألف مبروك وبالرفاء 

والبنني.

مدرسة عيد بداح املطيري بنني احتفلت باملعلم

عمل���ه، واس���تهل احلفل بكلمة 
م���ن مدير املدرس���ة فهد ناصر 
ق���ام طالب  العجم���ي وبعدها 
املدرس���ة بتوزيع الورود على 
املعلمني الذين أسعدتهم مبادرة 

إدارة املدرس���ة وطالبها متمنني 
التوفي���ق للجميع في الوصول 
إلى أعل���ى املراتب العلمية وأن 
يؤدي جميع املعلمني دورهم في 

أداء رسالتهم السامية.

أقامت مدرس���ة عي���د بداح 
املطيري املتوسطة بنني احتفاال 
مبناسبة يوم املعلم تكرميا للدور 
الكبير ال���ذي يقوم به وتقديرا 
جلهوده وإخالصه وتفانيه في 

فهد العجمي

تكرمي احد املعلمني

زهور من العجمي ألحد املعلمني

أحد الطلبة يقدم الزهور ملعلمه

زيبا رفيق تنظم دورة 
»اجلمال الطبيعي من صنع يدك«

في ملتقى حواء بأبوظبي
تشارك خبيرة التجميل والعناية بالبشرة زيبا رفيق في ملتقى حواء الذي ينظمه معهد 
اجلزيرة لالستشارات والتدريب وذلك خالل الفترة من 4 وحتى 7 نوفمبر اجلاري، من 

الساعة اخلامسة وحتى التاسعة مساء، وذلك في فندق جراند ميلينيوم الوحدة مول أبوظبي. 
وبدورها ستقوم املدربة وخبيرة التجميل والعناية بالبشرة زيبا رفيق بإطالق دورة جمالك 

من صنع يدك، تتطرق خاللها لطرق العناية بالبشرة واحملافظة عليها نضرة، عبر اتباع 
أسلوب العالجات واملاسكات الطبيعي، وتعريف اجليل الصاعد بضرورة العودة الى الطبيعة، 

كما ستحاضر خالل امللتقى نخبة من املتخصصات واملدربات اخلبيرات في عدد من املجاالت 
اخلاصة بالنساء، حيث سيستضيف امللتقى د.فاطمة الراشدي، كما ستنظم د.فوزية الدريع 

دورة حول الزواج بال ملل، اضافة الى ان امللتقى سيشهد دورة حول استراتيجية الشفاء 
زيبا رفيقالعاطفي تقيمها املدربة إلهام القطان.

حول مجموعة الندمارك
تأسست مجموعة »الندمارك« في عام 1973 

في البحرين وحققت منذ ذلك احلني منوا 
كبيرا لتصبح احدى اكبر وأجنح مجموعات 
جتارة التجزئة في الشرق االوسط والهند، 

وتعد الندمارك مجموعة عاملية تزاول اعمالها 
في مختلف شرائح جتارة التجزئة وتولي 

اهتماما كبيرا لتشجيع مفهوم ريادة االعمال 
مبا يسهم في توفير قيمة اضافية لعمالئها، 
وتدير اكثر من 1300 متجر تزيد مساحتها 

االجمالية على 20 مليون قدم مربعة وتتوزع 
في مختلف ارجاء دول مجلس التعاون 

والهند ومصر وتركيا واالردن ولبنان واليمن 

وليبيا ونيجيريا والسودان وكينيا وتنزانيا 
وباكستان.  يعمل لدى »الندمارك« ما يزيد 

على 40 الف موظف، وتوفر تشكيلة واسعة 
من املنتجات املمتازة التي تلبي احتياجات 

العائالت والتي تندرج حتت عدد من العالمات 
التجارية املعروفة ومنها، »سنتربوينت«، 

و»محل االطفال«، و»سبالش«، و»شومارت«، 
و»اليف ستايل«، و»بيوتي باي«، و»آيكونك«، 

و»ماكس« و»هوم سنتر«، و»كيو هوم ديكور« 
و»كاندليت« و»ماكس« و»شو اكسبريس«، 

وباالضافة الى العالمات التجارية التي ابتكرتها 
املجموعة فانها متتلك ايضا حقوق االمتياز 

لبعض العالمات التجارية الرائدة عامليا في 
مجال االزياء واالحذية.

والى جانب جتارة التجزئة، نوعت »الندمارك« 
اعمالها لتشمل شرائح الترفيه والضيافة 

واالطعمة من خالل »فن سيتي« و»سبيسز« 
و»فنادق سيتي ماكس« و»فيتنس فيرست« 
و»بالنس ويل بيينغ 360« و»فود مارك«، اما 

قطاع املطاعم فيضم امتيازات لعالمات غذائية 
مرموقة وعيادات »آي كير«، املتخصصة في 

العيادات الصحية املتعددة للعائلة. 
ملزيد من املعلومات يرجى زيارة موقعنا 
www.landmarkgroup.com :االلكتروني


