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وألنه���ا كانت جترب���ة ناجحة 
فس���تعمم على باقي املعلمني 
مبدارس النجاة، مبينا أن إدارة 
مدارس النجاة تفخر بهذا االجناز، 
كونها أول من اجتاز هذا البرنامج 
الكويت والذي سيس���اهم  في 
بتطوير العملية التعليمية. من 
جهته، قال املشرف العام على 
الدورة مبعهد »هيومن اكس« 
غس���ان أحمد إن هذا البرنامج 
أحدث تغيرا في فكر املنتسبني 
عن كيفية التعليم مبا يتوافق 
م���ع أح���دث ط���رق التدريس 
واستخدامات التعليم اإللكتروني 
واس���تيعاب املعل���م إلمكانات 
الط���اب املتعددة،  وق���درات 
مش���يرا إلى أن املواد العلمية 
في البرنام���ج أعدت وصيغت 
في اململكة املتحدة بإشراف من 
مكتب العميد املساعد لألبحاث 
واالستشارات والتدريب في كلية 

التربية بجامعة الكويت.
التأهيل  وبني أن برنام���ج 
للحص���ول عل���ى »الرخص���ة 
الكويتي���ة للمعل���م« ناقش 4 

»النجاة« و»هيومن إكس«
يحتفالن بتأهيل 40 معلماً ومعلمة

محاور أساسية في رفع كفاءة 
املعلم، وه���ي تطبيق النظرية 
احلديثة لعملية التعليم لرفع 
كفاءة املعل���م وكيفية التعليم 
للطاب، وكيفية إدارة العملية 
التعليمية داخل الصف، ووضع 
آليات التعليم وتقييمه، وعمل 
حتليل لنتائج الطاب ورعاية 
الفائقني منهم والضعفاء وذوي 

االحتياجات اخلاصة.
وف���ي نهاي���ة احلف���ل مت 
توزيع الشهادات على املعلمني 
واملعلمات احملتفى بهم والذين 
اجتازوا البرنامج وحصلوا على 
شهادة التأهيل للحصول على 
الكويتية للمعلم«،  »الرخصة 
وعبر املشاركون عن سعادتهم 
البالغة ملا استفادوه من تغيير 
وتطوير حول نظرتهم للعملية 

التعليمية.

العميد  حتت رعاية مكتب 
املساعد لألبحاث واالستشارات 
والتدري���ب – كلي���ة التربية – 
جامع���ة الكويت، أق���ام معهد 
هيومن أكس للتدريب األهلي 
احتف���اال باملجموع���ة األولى 
النجاة  من معلم���ي م���دارس 
النموذجية الجتيازهم برنامج 
التأهيل للحصول على »الرخصة 
الكويتية للمعلم«. وأش�������اد 
الكندري مدير عام  د.عبد اهلل 
النموذجية  النج���اة  م���دارس 
بالبرنامج الذي يس���عى لرفع 
كفاءة املعلم، ويؤهله للحصول 
عل���ى »الرخص���ة الكويتي���ة 
للمعل���م«، والت���ي تعد أحدث 
البرامج التدريبية التي يقدمها 
معهد هيومن اك���س للتدريب 
األهلي. جاء ذلك خال االحتفال 
الذي أقامه معهد هيومن اكس 
بالتعاون مع م���دارس النجاة 
واجلهات املشاركة في البرنامج، 
لتكرمي املعلمني الذين شاركوا 
في البرنامج التأهيلي واجتازوه 
بنجاح، حيث جنحت املجموعة 
األولى وعددها 40 معلما ومعلمة 
م���ن معلمي م���دارس النجاة، 
باجتي���از ه���ذا البرنامج الذي 
استغرق 3 أش���هر تقريبا من 
العملي، والذي قدمه  التدريب 
نخبة من احملاضرين االكادمييني 
املتخصصني في مجال التعليم. 
الكن���دري أن اإلدارة  وأوضح 
العليا ملدارس النجاة النموذجية 
رأت من خال هذا املشروع الرائد 
أنه ميثل فرصة للمعلمني ألن 
أداءهم على املستوى  يطوروا 
التعليمي، كون مدارس النجاة 
هي أولى املؤسسات التعليمية 
التي استطاعت أن تسابق الزمن 
في تطبيق هذا املشروع عمليا 
قبل انتهاء العام الدراسي احلالي 
2012-2013، حيث وضعت آلية 
الختيار وانتقاء مجموعة من 
املعلمني كمجموعة أولى الجتياز 

البرنامج.
وذكر الكن���دري أن مدارس 
النجاة تسعى من وراء املشاركة 
في هذا البرنامج إلى خلق جيل 
متميز من املعلمني واملعلمات 
األكفاء في املس���تقبل القريب، 

الكندري يكرّم احدى املعلمات

املشاركون في الدورة خالل االحتفاء بهم

الكندري مكرما أحد املعلمني

عالج السمنة مبجموعة د.سليمان احلبيب 
يحقق أعلى نسب النجاح في العمليات

أنشأت مجموعة د.سليمان احلبيب الطبية 
باململكة العربية السعودية منظومة صحية 
ش���املة ومتكاملة ملرضى الس���منة تتوافق 
م���ع املعايير األوروبية املوصى بها من خال 
استقطاب أكفأ األطباء املتخصصني في تقدمي 
حلول وخيارات جراحية وغير جراحية متعددة 
تائم جميع حاالت السمنة مع االلتزام اجلاد 
مبعايير األمان والسامة، األمر الذي ساعدها في 
حتقيق نسب جناح لعمليات السمنة تتجاوز 
املعدالت العاملية، وتتميز احللول العاجية لدى 
مجموعة د.سليمان احلبيب الطبية بحصولها 
على عدد من االعتمادات اإلقليمية والدولية في 
مجال معايير اجلودة واألمان من بينها شهادة 
 JCI االعتماد الدولية جلودة املنشآت الصحية
وجوائز التميز في اخلدمات اجلراحية والعمليات 
واملختبرات واألش���عة التشخيصية وسامة 
املرضى من Arab Health، باإلضافة إلى اعتماد 
األيزو ISO وغيرها. ويحظى مرضى السمنة 

في تلك املجموعة برعاية ش���املة ومتكاملة 
يقدمها لهم فريق من أفضل استشاريي السمنة 
والباطنية واخصائيي العاج السلوكي والتغذية 

والتمارين الرياضية.
وتوفر مجموعة د.سليمان احلبيب الطبية 
عددا من الوح���دات املتخصصة األولى تعنى 
بإجراء الفحص الطبي وحتديد مسببات السمنة 
الس���ريري والفحوصات  الكشف  عن طريق 
املخبرية املختلفة، فيما تقوم الوحدة الثانية 
بوضع البرامج الغذائية والسلوكية والرياضية 
األنسب لكل حالة مرضية على حدة، وفي حالة 
م���ا إذا كان املريض في حاجة لتدخل جراحي 
للقضاء على الس���منة فإن ذل���ك يكون مهمة 
الوحدة الثالثة املتخصصة في جراحات السمنة 
والتجمي���ل ويتم فيها تقدمي حلول وخيارات 
متنوعة تائم جميع احلاالت املرضية، كما أنها 
تضم وحدة متخصصة للجراحات التجميلية 

بعد فقدان الوزن مثل شد البطن وغيره.

جانب من احدى عمليات السمنة

فيليب تشيانغ.. أحد مؤسسي سلسلة املطاعم يزور الكويت

»بي أف تشانغز« البيسترو العاملي يحتفل بـ 20 عاماً من النجاح

نوعها جلميع زبائننا في 
كل مرة ي���زورون بي اف 
تشانغز. يسعدني رؤية 
الكويت  كل زبائننا ف���ي 
وهم يس���تمتعون مبذاق 
مميز يعك���س أصالة بي 
أف تش���انغز، كم���ا انني 
فخور بالتواجد في الكويت 
احتفاال بالذكرى العشرين ل� 
»بي أف تشانغز«، حيث مت 
افتتاح فرع سكند أڤنيو - 
األڤنيوز في نوفمبر 2009 
وفرع نادي الكورنيش على 
شارع اخلليج العربي في 

فبراير 2011«.
وتأتي هذه اجلولة في 
الشرق األوسط في وقت بلغ 
عدد فروع بي أف تشانغز 

حول العالم 240 فرعا.
وقد افتتح أول مطاعم 
بي اف تشانغز من خال 
تع���اون فيليب تش���يانغ 
ورجل األعمال الناجح في 
قطاع املطاعم بول فليمينغ 
بعد أن الحظ النجاح الذي 

الذي س���لط الضوء أيضا 
على شغفه بتقدمي جميع 
املتميزة،  الطع���ام  أطباق 
األمر ال���ذي يعكس جناح 

بي اف تشانغز اليوم.
ويقدم بي أف تشانغز 
جترب���ة تذوق آس���يوية 
متميزة، حيث يوفر قوائم 
طع���ام رئيس���ية فريدة 
ومتنوعة جتمع بني مدن 
آس���يوية مختلف���ة مثل 
منغوليا وسيشوان وبكني 
وشنغهاي وهونان، فجميع 
االطب���اق مت حتضيره���ا 
املكون���ات  مبختل���ف 
الطازجة في قدور صينية 
بدرجات ح���رارة تتجاوز 
900 فهرنهايت )482.222 
مئوي���ة(، ويتميز مطعم 
بي أف تشانغز بالضيافة 
األميركية وس���ط أجواء 

عصرية وخدمة متميزة.
وقال فيليب تشيانغ: 
»يكمن طموحنا في تقدمي 
جترب���ة غنية وفريدة من 

حققه تش���يانغ من خال 
إدارته ملقهى أصغر أسماه 
»The Mandarette«، وذلك 
في غ���رب هوليوود، وفي 
عام 1992، التقى فليمينغ 
مع تشيانغ، وأدى هذا اللقاء 
افتتاح أول فروع بي  إلى 
أف تشانغز في سكوتسديل 

بوالية أريزونا. 
أف  ب���ي  وتصني���ف 
تشانغز عامليا »كسلسلة 
املطاعم األكثر ش���هرة في 
الوالي���ات املتحدة«، وفق 
استبيان Zagat لعام 2011، 
إضافة إلى تصنيفه أفضل 
مطعم في دبي لعام 2012 
من قبل قراء مجلة »أها«، 
ولقب أفضل بيسترو صيني 
 BBC Good Food من قبل

.Dubai
وتستقبل مطاعم بي اف 
تشانغز زبائنها في الكويت 
ودبي والبحرين، وسيتم 
افتتاح فرع األردن قريبا. 
 ٭ندى أبونصر

احتفاال بالذكرى ال� 20 
لتأسيس سلسلة مطاعم 
بي اف تشانغز، البيسترو 
الصيني األول في أميركا، 
اس���تقبل مطع���م بي اف 
تشانغز بفرعيه في سكند 
أڤنيو - األڤنيوز وفي شارع 
اخلليج في الكويت، فيليب 
تش���يانغ، أحد مؤسسي 
سلسلة املطاعم الشهيرة 
الذي يقوم حاليا بجولة في 

منطقة الشرق األوسط. 
وأقيمت مأدبة غداء على 
ش���رف فيليب تش���يانغ، 
حيث اس���تمتع الضيوف 
مبختلف األطباق املميزة 
البيس���ترو  الذي يقدمها 
والت���ي تض���م ديناميت 
الروبيان وتش���انغز راب 
اخلس والدجاج، باإلضافة 
الى اللحم البقري املنغولي 
وذلك في املطعم في سكند 
أڤنيو. واستمع الضيوف 
لقصة جناح بي اف تشانغز 
قدمه���ا فيليب تش���يانغ 

إداريو مطعم بيسترو الصيني في استقبال الضيوف

من فريق عمل مطعم بي اف تشانغز البيسترو الصيني 

لقطة تذكارية إلداريي وفريق عمل مطعم بيسترو الصيني  )سعود سالم(

فيليب تشيانغ متحدثا للحضور

بي اف تشانغز.. عنوان للمذاق املميز

الرابحان احملظوظان أسامة السيد وأحمد محمود من الكويت يحظيان بسيارتي »بي إم دبليو«

»سبالش« تعلن عن أسماء الرابحني باجلائزة الكبرى
ضمن احتفاالتها بالذكرى السنوية العشرين لتأسيسها

وأحمد محمد محمود بسيارة 
»ب���ي إم دبليو« من طراز 
520i »إكزيكيتيف« 2013، 
في حني حصل كل من فاتن 
مايز الساجح، وتامر محمد 
أحمد، وخديجة عبد سالم، 
وفاطم���ة جاس���م، ومرمي 
عادل، وج���وراف كومار، 
وعاء م���كاوي، ومعالي 
بتال املرجاح، ومحمد هندي 
محم���د، ودالل علي محمد 
على أجهزة »آي-فون 5« 
و»آي ب���اد 3« وتلفزيون 
»سامس���وجن 32 بوصة« 
بشاشة LED و»سامسوجن 
جاالكسي نوت 2« و»ماك 

بوك«. 
احلمل���ة  وأتاح���ت 
الترويجية للعماء املشاركة 
في الس���حب عند شرائهم 
بقيمة 15 دينارا من متاجر 
»سباش«، وقد بلغ عدد 
الرابحني في الدول املشمولة 

باحلملة 20 ش���خصا فاز 
كل منهم بس���يارة »بي إم 

دبليو«. 
حتتفل عامة »سباش« 
التجاري���ة بالذك��������رى 
العش���رين  الس���نوية 
النطاق����ته���ا األول���ى، 
وبالنج���اح الكبي���ر الذي 
أح�����رزت���ه عل���ى امتداد 
مسيرتها التي بدأت مبتجر 
واحد في دول���ة اإلمارات 
العربية املتحدة، لتؤسس 
لنفسها شبكة من املتاجر 
تضم أكثر من 200 منفذ في 
12 بلدا. وتفتح »سباش« 
أبواب متاجرها في الكويت 
ضمن متاجر »سنتربوينت« 
في الري والساملية ومدينة 
الكويت وحولي والفحيحيل 
واجله���راء والفنط���اس 
والصليبخات، إضافة إلى 
املرحلة الثانية من مجمع 

األڤنيوز.
الكبرى في الكويت، حيث 
حظي كل من أسامة السيد 

أعلن���ت »س���باش«، 
الرائدة  التجارية  العامة 
ف���ي عالم األزياء  إقليميا 
الفاخرة مؤخرا عن أسماء 
الرابح���ني ضم���ن إط���ار 
احتفاالتها بالذكرى السنوية 
العشرين النطاقتها األولى، 
حيث عقدت الش���راكة مع 
»ب���ي إم دبلي���و« لتقدمي 
حملة ترويجي���ة مميزة 
شملت دولة الكويت ودول 
مجلس التعاون اخلليجي 
واألردن ومص���ر، وإتاحة 
الفرصة أمام عمائها لربح 
20 سيارة »بي إم دبليو« 
من طراز 520i إكزيكيتيف 

 .2013
مت تنظيم احلملة بني 1 
أبريل و10 مايو 2013، فيما 
أقيم السحب في 30 مايو 
في متجر »سباش« مبجمع 
األڤنيوز، ومت اإلعان عن 
الرابحني باجلائزة  اسمي 


