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العجمي: اجلمعية جنحت في إثراء األنشطة االجتماعية وحتقيق جانب عريض من األهداف

تعاونية علي صباح السالم كّرمت املتفوقني: 
واجبنا تشجيع األبناء على التفوق واملثابرة

م���ن واجبات مجل���س اإلدارة، 
الذي يسعى بكل الطاقات لدعم 
وتش���جيع أبن���اء املنطقة على 
املثاب���رة والدراس���ة والتفوق 
للنهوض بالبلد والرقي به نحو 

مصاف الدول املتقدمة.

محمد راتب  ٭

من جوه���ر العم���ل التعاوني، 
فاجلمعية أجنزت ما أجنزته على 
الصعد التسويقية واالستثمارية، 
إضافة الى انها ال تدخر جهدا في 
إثراء اجلانب االجتماعي بالعديد 
من األنش���طة التي يتطلع اليها 

اجلميع.
وأكد العجمي ان تكرمي الطلبة 

أبناء  والتي تهيأت الس���تقبال 
املنطقة عل���ى منصات التتويج 
والتكرمي وبحضور أعضاء مجلس 

اإلدارة وعدد من أولياء األمور.
ولفت العجمي الى ان مجلس 
اإلدارة جن���ح في حتقيق جانب 
عريض من األهداف التي يصبو 
إليها أبناء املنطقة والتي تنطلق 

مبسؤوليتها جتاه الوطن ورفعته 
والسمو به نحو األفضل.

جاء ذلك في تصريح صحافي 
له على هامش احلفل الذي نظمته 
اجلمعية لتكرمي متفوقي املنطقة 
من املراح���ل التعليمية الثالث: 
االبتدائي واملتوسط والثانوي، 
وذلك في صالة تنمية املجتمع 

ش���دد رئيس مجل���س إدارة 
الس���الم  جمعية عل���ي صباح 
التعاوني���ة فهد ناص���ر املعكام 
العجمي على أهمية دعم العملية 
التربوي���ة م���ن قب���ل املجتمع 
ومؤسس���ات النفع العام، وذلك 
لرفد املجتمع مبخرجات تعليمية 
وتربوية قادرة على االضطالع 

رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة يتوسطون عددا من الطلبة وأولياء األمورفهد ناصر العجمي مكرما أحد الطلبة املتفوقني

جديد مطعم لونا بوفيه فطور 
استسلم حلواسك 

مع كرم فندق ميسوني

مستشفى الراشد يستقبل 
البروفيسور األملاني الزائر

د.وولف جاجن برجلر 
من 17 نوفمبر إلى 22 منه

أعلن فندق ميسوني الكويت عن بدء تقدمي بوفيه الفطور 
الصباحي في مطعم لونا األنيق في الدور الثامن عشر من 
مبنى الفندق. حيث أصبح بإمكان الضيوف والزوار التمتع 
بتشكيلة غنية وواسعة من املأكوالت املتنوعة، املخبوزات 
الطازجة، العصائر على أنواعها، األجبان األوروبية وكل 
ما حتتاجون إليه ليكون فطوركم شهيا وطبعا لبداية يوم 
قوي البد لكم من ارتشاف فنجان القهوة أو الشاي والذي 

يقدم ضمن تشكيلة مبهرة من االختيارات.
يبدأ موعد تقدمي الفطور من الساعة السادسة صباحا 
ولغاية احلادية عشرة، باالضافة الى جودة املائدة يتمتع 
مطعم لونا بأجمل منظر بانورامي ملدينة الكويت واخلليج 
العربي املتأللئ مع ديكور مصمم بش���كل مريح وبنكهة 
إيطالية عريقة تتداخل فيها األلوان الداكنة والفاحتة على 

طريقة ميسوني.
وأصبح املطعم وفي مدة وجيزة من األماكن املشهورة 

في الكويت والتي يريد اجلميع زيارتها.
واجلدير بالذكر ان فندق ميسوني الكويت مت افتتاحه 
في األول من مارس من سنة 2011 صمم خصوصا ليمنح 
زواره ونزالءه منطا راقيا ملفهوم الفنادق بأسلوب ميتاز 

به فقط ميسوني.
يقع الفندق في منطقة الس���املية، على شارع اخلليج 
العرب���ي ويعتبر جزءا من س���يمفوني مول والذي يضم 

مكاتب ومركزا فخما للتسوق.

يتشرف مستشفى الراشد الرائد األول لرعاية العائلة 
بزيارة البروفيس���ور وولف ج���اجن برجلر، وهو طبيب 
زائر أملاني اجلنسية متخصص في جراحة األنف واألذن 
واحلنجرة، ومتخصص في اجلراحات املتقدمة في األنف 
واألذن واحلنجرة وأيضا مشاكل توقف التنفس أثناء النوم 
فهو عضو في اجلمعية األملاني���ة لألنف واألذن والرأس 
والرقب���ة وعضو في االكادميية األميركية جلراحة األنف 
واألذن والرأس والرقبة وعضو في اجلمعية االس���بانية 
لألنف واألذن واجلمعية األملانية جلراحة االورام واجلمعية 
االملانية لقاع اجلمجمة وعضو مؤسس في جمعية األنف 

واألذن واحلنجرة باستونيا.
وهو متخصص في اجلراحات امليكروسكوبية مبهارة 
عالي���ة للحنجرة واالحبال الصوتية باس���تخدام الليزر 
وجراحات األنف واجلي���وب األنفية باملناظير واملوجات 
الصوتي���ة وجراحات الغدد اللعابي���ة والغدد اللمفاوية 
وأورام الرأس والرقبة، وكذلك في جراحات األذن الوسطى 
وعظيمات األذن الوسطى وتغيير عظمة الركاب واستئصال 
النتوء احللمي وجراحات توقف التنفس االنسدادي اثناء 
النوم بالليزر واملوجات الصوتية وعمليات التجميل لألنف 
واألذن واجلفون، وكذلك عالج حساسية األنف وفقد السمع 

والدوار وطنني األذن.
إن زياراته دائما مكللة بالنجاح، خاصة في آخر زيارة 
لقد أجرى عدة عمليات الستبدال عظمة الركاب في األذن 
ومنها عملية كانت غاية في الدقة، ألن عصب الوجه كان 
قريبا جدا من عظمة الركاب ولقد استبدل العظمة من دون 
أن ميس العصب واستعاد املريض سمعه في احلال وفى 
الزيارة السابقة أجرى عملية ملقيم سوري يبلغ من العمر 
52 سنة كان يعاني من ورم حميد في اجلهة اليسرى من 
الوجه والرقبة وبعد الفحوصات واألشعة املقطعية تبني 
أن احلنجرة مضغوطة ومدفوعة بالورم للناحية اليمنى 
وميأل منطقة خلف البلعوم ومنطقة حتت الفك األيسر، 

ويصل أيضا ملنطقة اخلد.
لقد استطاع د.برجلر تشريحه واستئصاله كتله واحدة 
من دون أن يصيب أي عضو أو عصب، ألن هذه املنطقة 
حتتوي على األعصاب املغذية للحنجرة والبلعوم واللسان 
والرقبة، وأيضا الفرع الس���فلي لعص���ب الوجه املغذي 
للشفة السفلية، ولقد ترك املريض املستشفى بعد ثالثة 
أيام من دون أي مضاعفات س���عيد بعودة مظهره العام 

بعد العملية.
ولقد أجرى في الزيارات الس���ابقة عملية اس���تئصال 
تس���وس من األذن الوسطى ملريض وهي عملية تتطلب 
مهارة فائقة وخبرة كبيرة نظرا ألن التسوس كان كبيرا 
لدرجة وصول���ه للمخ واألذن الداخلي���ة ومتت العملية 
بنج���اح مع االحتفاظ باألذن وتعديل عظيمات األذن مرة 
أخرى وحتسن الس���مع للمريض، وكذلك في آخر زيارة 
أجرى عملية اس���تئصال ورم من الغدة اللعابية النكفية 
مع االحتفاظ بعصب الوجه سليما من دون أي مضاعفات 

بالرغم من ان العصب كان متشعبا داخل الورم.
علما أن الزيارة ستكون حتت إشراف د.فاتن قنديل � 
استشاري ورئيس قسم األنف واألذن واحلنجرة مبستشفى 
الراش���د، وذلك في الفترة م���ن 17 نوفمبر 2012 حتى 22 

منه.

د.وولف جاجن برجلر د.فاتن قنديل

الفندق الى جميع عشاقه ومحبيه 
خمسة مطاعم فاخرة مبفهوم 

جديد.
هذه اخلطوة تشكل نقلة نوعية 

ملطاعم شيراتون الكويت باعتبار 
»األڤنيوز« أحد اكبر مراكز 

التسوق في املنطقة، وما يوفره 
لرواده من أصالة متجددة فضال 
عن إثراء مطاعمه لهذه التجربة 
ملا لها من سمات رائعة بدءا من 

املواقع املتميزة للمطاعم اجلديدة 
والتصاميم الساحرة باإلضافة الى 
املأكوالت الشهية واألجواء العائلية 

التي يتميز بها فندق شيراتون 
الكويت. 

وبهذه املناسبة، عبر املدير 
اإلقليمي واملدير العام في فندق 
شيراتون الكويت فهد أبو شعر 

قائال »يغمرني شعور بالغ 
بالفرحة واالعتزاز لهذه اخلطوة 
الرائدة التي فتحت املجال لفندق 
شيراتون الكويت بالوصول الى 
آفاق مبتكرة على صعيد صناعة 

الضيافة في الكويت من جهة 
مع احلفاظ على معايير الفخامة 
والرقي واخلدمة املميزة بنكهة 
أصيلة لطاملا اشتهر بها فندق 
شيراتون الكويت منذ تاريخ 

افتتاحه عام 1966 وحتى اليوم 
لتستمر رسالتنا في تقدمي أفضل 

اخلدمات لضيوفنا الكرام«.

الفندق للتمتع بتجربة جلساته 
اإلجنليزية التقليدية، أصبح 

بإمكانهم االستفادة من جتربة 
مماثلة في جو عصري مختلف. 

وبانضمام هذه الباقة املتنوعة 
واجلديدة من مطاعم شيراتون 
الكويت الى »األڤنيوز«، سيقدم 

ان نذكر أيضا املقهى اإلجنليزي 
الشهير الذي افتتح أبوابه للمرة 
األولى في »األڤنيوز« عام 2009 

حيث شكل بانطالقته آنذاك حدثا 
هاما وحافزا للتوسع. فبعدما 

اعتاد رواد املقهى اإلجنليزي في 
فندق شيراتون الكويت زيارة 

أسرار الطهي اإليراني وأخيرا 
مطعم احلمراء حيث البوفيه 

الغني بأشهى األطباق العاملية 
لوجبات الفطور، الغداء والعشاء 
والذي يعتبر املطعم الوحيد في 
»األڤنيوز« الذي سينفرد بتقدمي 

البوفيه الفاخر، وال يسعنا اال 

على مدى عقود سعى فندق 
شيراتون الكويت دائما حلفظ 

إرث املاضي وبناء احلاضر 
والتطوير للمستقبل من خالل 

التجدد املستمر ملرافقه واالرتقاء 
بخدماته كي يبقى السباق أبدا 

لتلبية احتياجات ضيوفه الكرام 
ممن تربطهم بالفندق عالقات 

وطيدة ووالء ال محدود ميتد على 
مدى األجيال. في هذا اإلطار، 

وبعد ان قوبلت خطوة شيراتون 
الكويت بافتتاح املقهى اإلجنليزي 

في الـ »سكند اڤنيو«، األڤنيوز 
بالترحاب والنجاح الكبيرين، 
يعلن فندق شيراتون الكويت 
اليوم عن عزمه افتتاح أفرع 

جديدة لكل من مطاعمه العريقة 
واملتخصصة الطربوش، بخارى، 
شهريار واحلمراء وذلك في الـ 

»غراند اڤنيو«، األڤنيوز والتي من 
املنتظر ان تفتتح ابوابها قريبا.

توفر هذه البادرة لعشاق مطاعم 
شيراتون الكويت االستمتاع 

بأطباق متنوعة من مختلف الدول 
حيث مطعم الطربوش اللبناني 

عنوان األصالة والعراقة التي 
تتميز دائما بألذ األطعمة اللبنانية، 

والعيش في أجواء مطعم بخارى 
وتصاميمه املستوحاة من قصر 
»جابور« في الهند، لننتقل بعدها 

الى مطعم شهريار ونكتشف 

فندق شيراتون الكويت يعزز وجوده في مجمع األڤنيوز بافتتاح 4 مطاعم جديدة


