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39
مستشفى »السيف« يشارك في املبادرة العاملية 
للتوعية مبرض سرطان الثدي ويضاء باللون الوردي

تفرض هذه املجتمعات على 
امل����رأة املصابة به أن تتحمل 
وحدها تبعات هذه اإلصابة.

وهنا يبرز الدور الذي يجب 
أن يلعبه املجتمع في تقدمي 
النفس����ي والتعاطف  الدعم 
مع املصاب����ات ويبرز كذلك 
الدور االجتماعي للمؤسسات 
الطبي����ة ف����ي التعريف بهذا 

النس����وة  امل����رض وتوعية 
بطرق الوقاية منه والكشف 
املبكر عنه بالفحص الذاتي أو 
الفحص السريري، ونحن هنا 
ومن خالل مشاركة مستشفى 
املبادرة نود  »السيف« بهذه 
أن نوجه رس����ائل عدة أولها 
ألخواتنا وأمهاتنا بضرورة 
تعلم طريقة الفحص الذاتي 
وإجراء الفحوص الطبية عند 
وجود أدنى ش����ك وضرورة 
الوقاية من  معرف����ة ط����رق 
أما  امل����رض،  اإلصاب����ة بهذا 
الرسالة األخرى فهي موجهة 
ألهل املريضة واحمليطني بها 
والذين يج����ب عليهم تقدمي 
النفس����ي للمريضة  الدع����م 
وإحاطته����ا باحلب والرعاية 
والسيما األزواج، أما الرسالة 
األخيرة فهي للمصابة نفسها 
إذ عليها أال تقنط من العالج 
وأن جتاب����ه املرض بالصبر 
والثقة باهلل، راجني من اهلل 
أن مين على اجلميع مبوفور 

الصحة والعافية.
املبادرة  جدير بالذكر أن 
العاملية ملرض السرطان بدأ 
العمل بها على املستوى الدولي 
في اكتوبر 2006م، حيث تقوم 
مواقع ح����ول العالم باتخاذ 
اللون الوردي شعارا لها من 
اجل التوعية مبخاطر سرطان 

الثدي.

املبكر عنه  الكشف  وسهولة 
وعالجه في بداياته والوقاية 
من اإلصابة به، فمرض سرطان 
الثدي ال يحمل أبعادا صحية 
فقط بل اجتماعية واقتصادية 
أيضا، ولذلك يكون هو املرض 
املسكوت عنه اجتماعيا والذي 
يتم إخفاؤه كما في الكثير من 
املجتمع����ات احملافظة، حيث 

يشارك مستشفى »السيف« 
في املب����ادرة العاملية الهادفة 
إلى التوعية مبرض سرطان 
الثدي ومخاطره وطرق الوقاية 
منه، وذلك ملناس����بة حلول 
أكتوبر وهو الش����هر العاملي 
للتوعية به����ذا املرض، وفي 
املناسبة سيضاء مبنى  هذه 
مستش����فى »السيف« الواقع 
على شارع البالجات مبنطقة 
الساملية باللون الوردي، خالل 
هذا الشهر وهو اللون الدولي 
املعتمد لإلش����ارة إلى مرض 

السرطان والدال على األمل.
مستش����فى  ويح����رص 
»السيف« على املشاركة في 
هذه املبادرة العاملية انطالقا 
من مس����ؤوليته االجتماعية 
التعريف بهذا  إل����ى  الهادفة 
امل����رض وأهمي����ة الكش����ف 
املبكر عنه وسبل القيام بذلك 
التي  واالجراءت الضرورية 
يجب اتباعها في حال اإلصابة 

به ال قدر اهلل.
وأكد نائب رئيس املستشفى 
العامة والتسويق  للعالقات 
طري����ف العوض����ي أهمي����ة 
مشاركة مستشفى السيف في  
هذه املب����ادرة العاملية وقال: 
ش����عورا باملس����ؤولية جتاه 
اخواتنا وأمهاتنا يتحتم علينا 
تس����ليط الضوء على مرض 
الثدي خلطورته،  س����رطان 

داخل منشأته الطبية للعام الرابع

»السالم الدولي« اطمأن على إجراءات األمن والسالمة

»جنوم العلوم« يختار أفضل 12 مبتكراً عربياً

بنوعية وس���المة اخلدمات 
املقدمة للمرضى، معتبرا أن 
حتسن هذه النتائج سيؤدي 
إلى انخفاض معدالت إعادة 
الرعاية الصحية للمرضى 
وانخفاض معدالت اإلصابة 
بالعدوى للمستشفيات وقلة 
األخطاء الطبية فيها، مشيرا 
إلى أن أسبوع األمن والسالمة 
تضم���ن إقام���ة محاضرات 
تدريبية وتثقيفية مبشاركة 
العاملني باملستشفى تخللتها 
مسابقات وجوائز لتشجيعهم 
وبناء ثقافة األمن والسالمة، 
وتوفي���ر اجلان���ب العملي 
حملتوى احملاضرات النظرية، 
الفعاليات  كاش���فا عن أهم 
التي كان لها تأثير بارز هذا 

الفعال(،  الطاقة الشمس����ية 
وخالد السليم من السعودية 
النقالة  الهوات����ف  )ش����احن 
باس����تخدام الهاتف النقال(، 
وجوني خليل من لبنان )آلة 
الس����كرم لرياضة الرجبي(، 
الس����ودان  ووئام محمد من 
الكش����ف عن املالريا  )جهاز 

من دون فحص الدم(.
وتضم املجموعة احلمراء 
كل من: والء عنيبة من تونس 
)س����ماعات ذكي����ة وآمنة(، 
ورانيا أب����و جودة من لبنان 
)جهاز نقر الكوسى(، وأسامة 
دغيش م����ن األردن )فاحص 
آل����ي لوق����ود الس����يارات(، 
وأحمد كردي من السعودية 
)نظام إنذار ضد الغرق(. كما 
تنضم رهام حلمي من مصر 
)املعق����م الضوئي احملمول( 
إلى املجموع����ة األرجوانية 
إلى جان����ب كل م����ن: ذياب 

العام، وهو اختيار أفضل 3 
أقسام باملستشفى للعام 2014 
املنافسة  لتكرميها وحتفيز 
البناءة بني جميع األقسام من 
خالل االعتماد على معايير 
ومؤشرات محددة ومراقبة 
األداء من قبل إدارة اجلودة 

خالل العام.
من جانبها، أكدت مديرة 
اجلودة في املستشفى آالء 
القيس���ي أن الفعالية التي 
اس���تمرت أسبوعا كامال قد 
جنحت في حتقيق أهدافها 
الوع���ي، ومعرفة  بنش���ر 
إجراءات السالمة، الفتة إلى 
استمرار املستشفى في تنظيم 
احملاض���رات والتدريب���ات 
الالزمة على مدار العام جلميع 
العاملني باملستشفى لضمان 

جهوزية العاملني.
وأثنت القيسي على جهود 
إدارة اجلودة  فريق عم���ل 
وأنظمة األمن والسالمة في 
املستشفى، والذي يقع على 
عاتقه مسؤوليات وواجبات 
كبيرة في التنفيذ، واملتابعة 
لكل ما يتعلق باألمن والسالمة 
في املستشفى ووضع القواعد 
والتعليمات الفنية، ووضع 
اس���تراتيجيتها سواء في 
برام���ج التدريب والتثقيف 
الت���ي ميكن من  والوع���ي 
خاللها االرتقاء مبس���توى 
الى  العاملني للوصول  أداء 
معايير اجل���ودة في األمن 

الدوسري من البحرين )سوار 
التواصل التفاعلي(، وسلطان 
الصبحي من عم����ان )جهاز 
ذاتي التحكم لتنظيف األماكن 
املبللة في احلمامات وأماكن 
الوضوء(، وثامر العسكر من 
السعودية )التشجيع الرياضي 
االفتراضي(.  وتعليقا على 
قائمة املرش����حني املختارة، 
قال يوسف الصاحلي، املدير 
العام ملركز شل قطر للبحوث 
»يتمي����ز  والتكنولوجي����ا، 
املرشحون ال� 12 الذين تفوقوا 
على آالف املتقدمني خالل جولة 
البحث الدولية لبرنامج جنوم 
العل����وم، بأعلى مس����تويات 
اإلبداع واإللهام واالندفاع على 
مستوى املنطقة. ويهدف جنوم 
العلوم إلى تشجيع االهتمام 
بالعلم والتكنولوجيا، وتسريع 
عملية تطوير اجليل القادم من 
املبتكرين ف����ي املنطقة. وأنا 
واثق للغاية من أن املرشحني 
سيتمكنون من خالل حتقيق 
تطلعاتهم املنشودة، من إلهام 
الشباب ضمن بلدانهم لالهتمام 

بالعلوم والتكنولوجيا«.
ويق����دم خال����د اجلميلي 
املوسم السادس من برنامج 
العلوم« مبش����اركة  »جنوم 
النقدي للمرة األولى.  حنني 
العلوم«  وس����يتوج »جنوم 
الفائزون باملوسم السادس في 
بث مباشر سيشهد تصويت 
اجلمه����ور وم����داوالت جلنة 
النتيجة  التحكيم لتحدي����د 

النهائية.

س���المة املرضى والعاملني 
واملمتلكات والبيئة، مشيرا 
إلى أن ضمان االستمرار في 
تقدمي أعلى معدل ممكن من 
الطبية  اجلودة في اخلدمة 
التي تق���دم للعمالء والتي 
حصل مبوجبها املستشفى 
على شهادة االعتماد الكندي 

الدولي لسنوات عديدة.
أن  وكش���ف املخي���زمي 
املستش���فى وج���ه الدعوة 
للعديد من اجلهات الرسمية 
للمشاركة بالفعاليات حرصا 
التعاون  منه على تعزي���ز 
وبناء اخلطط الفعالة لألمن 
والسالمة، مشددا على ضرورة 
عمل جميع املستش���فيات 
على حتسني األداء واالرتقاء 

بينها، للحصول على فرصة 
حتويل أفكاره����م من مجرد 
إل����ى منت����ج عملي.  مفهوم 
وخالل مرحلة الهندسة املقبلة، 
إلى  سيتم تقسيم املرشحني 
3 مجموعات باللون األزرق، 
واألرجوان����ي.  واألحم����ر 
وتتأل����ف كل مجموعة من 4 
مرشحني يعملون في ورشة 
عم����ل واحدة ط����وال مرحلة 
الهندسة، بهدف تعزيز روح 
العمل اجلماعي واملنافس����ة 
الودية. وفي ختام املرحلة، 
ستدرس جلنة حتكيم مؤلفة 
من نخبة ب����ارزة من خبراء 
التكنولوجيا  وقادة قط����اع 
مشاريع املرشحني واختيار 
أفضل مش����روعني لتأهيلهما 

إلى املرحلة التالية.
ويتناف����س في املجموعة 
الزرق����اء كل م����ن: محم����د 
احلوس����ني من قطر )نظام 

أقام مستش���فى السالم 
الدول���ي فعاليات أس���بوع 
األمن والسالمة للعام الرابع 
على التوالي خالل سبتمبر 
املاضي مبش���اركة العاملني 
باملستشفى إضافة إلى عدد 
من رواد ومراجعي املستشفى 
وتضمن���ت تطبي���ق مهام 
وواجبات إدارة أنظمة األمن 
والسالمة داخل املستشفى.

وفي تصري���ح له بهذه 
املناس���بة، أك���د الرئي���س 
التنفيذي للمستشفى د.طارق 
املخيزمي أهمية تلك الفعالية، 
والتي يحرص املستشفى على 
إجرائها سنويا، وتشمل إقامة 
ورش عمل توعوية جلميع 
موظفي املستش���فى بهدف 
تعريفهم بأهم إجراءات األمن 
التعامل  والسالمة وكيفية 
مع ح���االت الطوارئ فضال 
عن االحتياجات الضرورية 
الواجب اتخاذها لتوفير بيئة 

آمنة للعاملني واملراجعني.
وش���دد املخي���زمي على 
إدارة  مجل���س  اهتم���ام 
املستش���فى بإج���راء تلك 
الفعالي���ة بص���ورة دورية 
باعتبارها واحدة من ضمن 
املهام الرئيسية التي تسعى 
إدارة املستشفى للقيام بها 
ضمن مسؤولياتها وواجباتها، 
التخطيط  ومنها عملي���ات 
واملتابع���ة ووضع القواعد 
العامة لضمان  والتعليمات 

أنهى برنام����ج تلفزيون 
الترفيهي  التعليم����ي  الواقع 
 ،MBC4 جنوم العلوم« على«
الذي أطلقته مؤسسة قطر، 
جولت����ه الدولية باختيار 12 
مرش����حا من أكثر املخترعني 
الواعدين في العالم العربي.

القائمة املختارة،  ومتثل 
الذي تعتبر نقطة حتول في 
املوسم السادس من البرنامج، 
نهاية مرحلة االختيار وبداية 
سلس����لة من املراحل املكثفة 
لتطوير املشروع، والتي يقوم 
فيها املرشحون بصقل أفكارهم 
والتنافس فيما بينهم للتأهل 

لنهائيات »جنوم العلوم«.
وتعد مجموعة املرشحني 
لهذا املوسم، والذين ميثلون 
9 دول عربي����ة في الش����رق 
األوس����ط وش����مال افريقيا، 
األكثر موهبة وتنوعا حتى 
اآلن. وتتناول مشاريعهم طيفا 
واسعا من القضايا املختلفة 
مبا في ذلك الطاقة الشمسية، 
وتكنولوجيا الهاتف احملمول، 
والرعاية الصحية الشخصية، 
والرياضة. ورصدت احللقة 
الرابعة ردود أفعال املرشحني 
الفوز  وتعبيرهم عن فرحة 
عندم����ا مت إبالغه����م هاتفيا 
بالقب����ول م����ن قب����ل جلنة 
العلوم«.  حتكي����م »جن����وم 
ويكشف املوس����م السادس 
ع����ن صيغة جدي����دة تهدف 
إلى زيادة املنافسة من خالل 
تش����كيل مجموعات صغيرة 
من املبتكرين للتنافس فيما 

لقطة تذكارية

عاد الزميل أسامة دياب من أرض الكنانة بعد أن أجريت له 
عملية جراحية تكللت بفضل اهلل بالنجاح، ومتنى الزمالء 
واألصدقاء له الشفاء العاجل وأن يعود ملباشرة عمله على 

أكمل وجه. سالمات وما تشوف شر يابو يوسف.

سالمات للزميل 
أسامة دياب

الزميل أسامة دياب

شركة اليسرة لألغذية وحلوم األجنوس املصدقة 
يستضيفون أول مسابقة طهي في الكويت

أطلقت شركة اليسرة لألغذية وحلوم االجنوس 
املصدقة بفخر أول مسابقة طهي باستخدام منتجات 
حلوم االجنوس، وذلك في مطعم سوتيش التركي 
في مجمع منيوز بأبوحليفة، والتي متت إدارتها 

وتشغيلها عن طريق شركة الهاجري.
ومت احلدث برعاية مطعم سوتيش التركي، 
وشركة الهاجري، واحتاد تصدير اللحوم األميركي، 
مجلس نبراسكا للحوم وجريتر اوماها، وشيك 
اوف، وحلوم االجنوس املعتمدة، وقد استهدف هذا 
احلدث إطالق وتقدمي وتشجيع عالمة االجنوس 
املصدقة في جميع أنحاء الكويت عن طريق منافسة 
ممتعة )مسابقة الطهي( باستخدام منتجاتهم في 3 
جوالت، هذه اجلوالت شملت: السلطات، املقبالت، 
واالطباق الرئيسية. ومت تقسيم املشاركني الى 
مجموعات من 4 أش����خاص. بدأت املنافسة مع 
جيفري بيدنار، املدير الدولي ل� »حلوم االجنوس 
املصدقة«، بالترحيب بالضيوف والطهاة والزائرين 
وجميع الش����ركاء مع ش����ركة اليسرة لألغذية، 
وبعد االنتهاء من الترحيب اتخذ الطهاة اماكنهم 
وبدأوا في اجلولة األولى واستخدموا حلمة الريب 
)الضلع( في السالطات، جلولة مدتها 20 دقيقة. 
اجلولة الثانية اخلاصة باملقبالت باستخدام اللحم 
البقري االجنوس املصدق املفروم في جولة مدتها 
30 دقيقة، واجلول����ة الثالثة اخلاصة باألطباق 
الرئيسية مستخدمني حلمة فتايل الفيليه االجنوس 
املصدق في جولة مدتها 40 دقيقة. وبعد انتهاء 
اجلوالت اصطف جميع الطهاة ليتم التقييم من 

جلنة التحكي����م التي ضمت األمني العام لرابطة 
مالك����ي الفنادق بالكويت محم����د ناجية، املدير 
الدولي للحوم االجنوس املصدقة جيفري بيدنار، 
مديرة احلساب االقليمي للحوم االجنوس املصدقة 
جيس����كا لوبريستو. ومت التقييم على النظافة، 
طريقة تقدمي األطباق، املهارات، االبتكار، صعوبات 
الطهي، تنظيم الوق����ت، التمكن من االنتهاء في 
الوقت احملدد، استخدام األصناف املتعددة، درجة 
طهي اللحم، العمل اجلماعي، وبالطبع التذوق. 
وحصل جميع الطهاة املتسابقني على جوائز من 
عالمة حلوم االجنوس املصدقة للمشاركة ومتثيل 

روح التسابق التنافسية.
1 � رئيس الطهاة علي طرابلسي )شركة بليندز 

الكويت(.
2 � رئيس الطهاة ايلي سعود )كاسبر اند جامبينيز 

الكويت(.
3 � شيف منصور كيروز )كاسبر اند جامبينيز 

الكويت(.
4 � رئيس طهاة ش����يف بالل الدواليبي )مطعم 

سوتيش التركي(.
5 � مساعد رئيس الطهاة شيف علي خليل )مطعم 

سوتيش التركي(.
6 � رئيس الطهاة وائل اخلليف )فندق مارينا(.

7- رئيس الطهاة عبدالقادر ياموت )فندق هيلتون 
الكويت(.

8 � ش����يف عبداهلل الصومال����ي )فندق هيلتون 
الكويت(.

املشاركون في املسابقة  )هاني عبداهلل(

د. املخيزمي: 
حتفيز الروح 

التنافسية بني 
أقسام املستشفى 

بتكرمي األكثر 
التزامًا مبعايير 

اجلودة

تقدمي جتربة حية ومترفة من 
عالم الدار وخبرتها في قطاع 
صناعة الساعات إلى عمالئها 
الكويتيني األوفياء واالحتفال 
العهد  بعالقة مثمرة وقدمية 

مع مجموعة بهبهاني. 
ومنذ عام 1998، والعالقة 
القائم���ة بني آي دبليو س���ي 
شافهاوزن ومجموعة بهبهاني 
تشهد منوا مطردا مع انقضاء 
كل محطة مهمة، كان احلضور 
األول للدار في الكويت في وقت 
تعاونه���ا م���ع املجموعة في 
غاليري ليلى وسوق الشرق. 
وفي عام 2002، افتتحت آي 
دبليو سي متجرا داخل متجر 
ف���ي الصاحلية م���ول ومنذ 
ذلك احل���ني والعالقة القائمة 
بني هات���ني األيقونتني تنمو 

بنجاح.
وف���ي ظ���ل تعزي���ز هذه 
الش���راكة بني آي دبليو سي 
ومجموعة بهبهاني بش���كل 

»آي دبليو سي« ومجموعة بهبهاني 
جتددان افتتاح متجرهما في مول 360

إضافي، تضع آي دبليو سي 
مجموعات ساعاتها في متناول 
هواة الس���اعات في الكويت 
الذين س���يقصدون متجرها 

في 360 مول.

تعي������د دار الس�����اعات 
السويس���رية آي دبليو سي 
شافهاوزن وشريكها مجموعة 
البهبهاني، االس���م املعروف 
في قطاع البيع بالتجزئة في 
الكويت، افتتاح متجر الدار في 
360 مول ويقام حفل االفتتاح 
في السادس عشر من أكتوبر 
حيث سيشهد املدعوون أيضا 
إطالق الدار ملجموعة جديدة 

وفريدة من الساعات. 
وم���ن املتوق���ع حضور 
الوس���ائل  نخبة من ممثلي 
اإلعالمية وكبار الشخصيات 
للمشاركة في هذا احلفل إلى 
جانب مشاركة كل من الرئيس 
التنفيذي لدار آي دبليو سي 
جورج كيرن، رئيس مجموعة 
بهبهان���ي علي مراد بهبهاني 
ومدير الدار في الشرق األوسط 
والهند كارول���ني هوبر، بعد 
حوال���ي 15 عاما في الكويت، 
ويسر آي دبليو سي شافهاوزن 

إمكاني����ة متديد  أن  وأض����اف 
العرض خالل األشهر الالحقة 

تبقى قائمة.
ويقدم مطعم »لونا« جتربة 
طعام ال مثيل لها ويعتبر نقطة 
جذب لكثير من رواد املطاعم 
في الكوي���ت، حيث يقع في 
الدور 18  م���ن مبنى الفندق 
الرئيس���ي ويتميز بإطالله 
مدهش���ة على مياه اخلليج 

قائمة الغداء املفتوح في مطعم »لونا« االختيار األمثل
الكويت.  العرب���ي ومدين���ة 
ويفت���ح أبوابة يوميا لتقدمي 

الفطور، الغداء والعشاء.

أعل����ن فندق »س����يمفوني 
س����تايل« عن بدء تقدمي قائمة 
الغداء املفتوح خالل شهر أكتوبر 
في مطعم »لونا« العاملي وذلك 
أيام اخلميس، اجلمعة والسبت، 
حيث ميكن للضيوف تناول قدر 
ما يستطيعون حتى اإلشباع من 

قائمة طعام غنية ومميزة.
تتميز قائمة الغداء املفتوح 
بتقدميه����ا خيارات واس����عة 
ومنوعة من التاباس، املقبالت 
اليابانية الش����هية، السوشي، 
الساشيمي واملاكي، الشوربة، 
السلطات، أطباق األرز والنودلز 
باإلضافة إلى تشكيلة من األطباق 

الرئيسية واحللويات.
وأك����د املدير الع����ام، الفيو 
برنارديني ب����أن قائمة الغداء 
املفتوح سيكون لها جناح كبير 
وستحوز رضى رواد املطعم، 
نظرا الحتوائها على تشكيلة 
العاملية  غنية م����ن األطب����اق 
واليابانية وبس����عر منافس، 


