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مستشفى السالم الدولي يشترك في محاضرة 
توعوية  عن السمنة بالتعاون مع جامعة الكويت

في محاض����رة توعوية نظمتها عمادة خدمة 
املجتمع والتعليم املستمر بجامعة الكويت في 
كلية العلوم االجتماعية، برعاية مستشفى السالم 
الدول����ي وبحضور عدد كبير م����ن الطلبة ألقت 
اخصائية التغذية مبستشفى السالم مرمي التركي 
محاضرة بعنوان »بني إشاعات الريجيم وعمليات 
التكميم« وذلك في القاعة الدولية بكلية العلوم 

االجتماعية بالشويخ.
وأكدت االختصاصية مرمي التركي أن مشكلة 
السمنة في الكويت تفاقمت إلى درجة أخذت فيها 
مناحي غريبة بعض الشيء في العالج، وتناولت 
أرقاما جعلت من الكويت في مقدمة الدول التي 
تعاني من السمنة، حيث احتلت املرتبة الثانية 
عامليا بعد الواليات املتحدة األميركية وتصدرت 
املراكز العشر األولى في اإلصابة مبرض السكر، 
ونافست كندا في عدد عمليات التكميم التي أجريت 
عام 2012، وحتدثت عن إشاعات الريجيم فنفت 
منها الكثير منها األرز األسمر الذي يقوم بخفض 
الوزن، وأيدت البعض اآلخر بضوابط وظروف 
معينة، الفتة إلى أن املوافقة على عمليات التكميم 
التي صدرت م����ن منظمة الصحة العاملية كانت 

بغرض مساعدة الشخص على االلتزام باحلمية 
وتغيير منط حياته دون املعاناة من اجلوع، إال 
أننا في الكويت نستخدم العملية بشكل خاطئ، 
وأيدت بعض حاالت التكمي����م التي تكون فيها 
العملية هي احلل األمثل، خصوصا إذا ما هددت 
بعض األمراض املزمنة حياة املريض، مثل السكر 

والضغط وغيرهما من األمراض.
ودع����ت كل من يود أن يخض����ع للعملية أن 
يتجه إلى اجلراح الذي يثق به ويختار املستشفى 
الصحيح الذي ميتلك اخلبرة والسمعة الطيبة في 
هذا املجال، وأن يستوضح منه عن كل ما يجول في 
خاطره قبل اخلضوع للعملية، وخصوصا الثغرات 
التي س����تحصل في حياته ومنطه الغذائي بعد 
العملية، وال ينسى متابعة اجلراح واختصاصي 

التغذية عقب العملية اجلراحية.
وكانت احملاضرة فرصة للحضور والطالب 
لإلطالع على كل ما يختص بالسمنة ومشاكلها، 
وجاءت لتأكد حرص إدارة املستشفى على زيادة 
الوعي الصحي بني أف����راد املجتمع، وفي نهاية 
احملاضرة أجابت مرمي التركي عن االستفسارات 

من قبل الطلبة.

مرمي التركي مع عدد من الطالبات

 بووتس تطلق مجموعة سيروم
Protect & Perfect ADVANCED No7 اجلديدة

متت جتربة السيروم اجلديد 
فعليا وأثبتت نتيجة التجارب 
 No7 فاعلية مجموعة سيروم
 Protect & Perfect ADVANCED
اجلديدة املط���ورة في تقليل 

خطوط وجتاعيد البشرة.
أما التجارب التي مت إجراؤها 
على الزبونات، فقد أعدت بهدف 
معرفة أثر مجموعة السيروم 
عند االستخدام، وجربت مئات 
الس���يدات مجموعة السيروم 
اجلدي���دة املط���ورة. وكانت 
النتيجة مذهل���ة، إذ حصلت 
80% منهن على أفضل النتائج 
في تقليل عالمات شيخوخة 
البشرة. وفضلت أكثر من 8 من 
أصل 10 سيدات من املشاركات 
في املرحلة التجريبية استعمال 

 Protect No7 مجموعة سيروم
Perfect ADVANCED & اجلديدة 
املطورة على استعمال النظام 

احلالي الذي يتبعنه.
وختم د.ماي���ك بيل قائال: 
»واآلن بات بإمكاننا القول بأن 
 Protect No7 مجموعة سيروم
Perfect ADVANCED & اجلديدة 
إذ  أكبر،  املطورة ذات فاعلية 
إن هذه أفض���ل النتائج التي 
حصلنا عليها في تقليل عالمات 

شيخوخة البشرة«.
 No7 ويتواف���ر س���يروم
 Protect & Perfect ADVANCED
 Protect & 30 مل(، وسيروم(
 Perfect Intense ADVANCED
)30 م���ل( في جمي���ع فروع 

بووتس ابتداء.

البش����رة  بتقلي����ل جتاعيد 
أكثر،  للحصول على فعالية 
وذلك بدم����ج تركيبة جديدة 
م����ن املكون����ات املخت����ارة 
بعناية واملعروفة بفعاليتها 
الكبيرة في معاجلة وحماية 

البشرة.
وقال د.مايك بيل، املستشار 
العلمي للعناية بالبشرة لدى 
بووت���س: »كان���ت ه���ذه من 
أكثر مراحل تطوير مجموعة 
الس���يروم تعقيدا ودقة على 
اإلط���الق. وكان البد أن يكون 
تطوير أي مستحضر يعمل على 
تقليل عالمات شيخوخة البشرة 
ناجتا عن إدراك عميق لطبيعة 

البشرة البيولوجية.«
وخالل التجارب اإلكلينيكية، 

تقدم لنا بووتس، بعد 7 
سنوات من األبحاث والتطوير 
والتج����ارب العلمية املكثفة، 
 Protect No7 مجموعة سيروم
Perfect ADVANCED & اجلديدة 
واملطورة كلي����ا، بتركيبات 
جديدة أكث����ر فاعلية لتقليل 
البش����رة ومساعدة  جتاعيد 
املرأة في الظهور بحلة أبهى 
أكب����ر. وكانت  ومنحها ثقة 
بووتس قد أطلقت مجموعة 
 Protect & Perfect No7 سيروم
Serum للمرة األولى عام 2007، 
حتى حظيت بانتشار واسع 
لفاعليتها في تقليل عالمات 
البشرة، وتشمل  شيخوخة 
مجموعة السيروم اجلديدة 

املطورة:
 Protect & No7 س���يروم
Perfect ADVANCED: لتقليل 
العالمات األولى لظهور جتاعيد 
البشرة التي تبدأ عادة من سن 

25 - 35 سنة.
 Protect & No7 س���يروم
 :Perfect Intense ADVANCED
العميقة  لتقلي���ل اخلط���وط 
والتجاعي���د التي تظهر عادة 

بعد سن 35 سنة.
اآلن، أكث����ر فاعلية: أعاد 
خب����راء No7 تطوير تركيبة 
مجموعة السيروم اخلاصة 

ريبيكا وادسورث وديال باس ود.مايك بيل وكلير جيكي

من املنتجات اجلديدة

د.مايك بيل خالل العرض

»جميرا شاطئ املسيلة« يستضيف ليلة من التراث املكسيكي
وقال: »يشرفنا ويسعدنا إتاحة 
هذه الفرصة للعمل عن قرب 
الس���فارة املكسيكية في  مع 
الفنون  أرقى  الكويت لتقدمي 
والتقاليد املكسيكية لقاطني 
الكويت«.  واضاف ان البرنامج 
اخلاص يقدم قائمة طعام جرى 
إعدادها خصيصا لهذه الليلة 
ومتث���ل جميعه���ا بعضا من 
أطيب األطباق في املكسيك. 
وتعد املارياتش���ي من أمناط 
املوسيقى الشعبية، وترجع 
الريفية  املناطق  إلى  أصولها 
في وسط غرب املكسيك. ومنذ 
بدايتها في القرن التاسع عشر 
ومرورا بسلسلة من املراحل 
الثقافية أصبحت  التاريخية 

املارياتشي رمزا قويا للهوية 
الوطني���ة ومحركا أساس���يا 

ملشاعر االنتماء.
تأسست فرقة »مارياتشي 
روماتيتالن« التي تتألف من 
ثماني���ة أعضاء، ف���ي العام 
1983، وتلتزم باحلفاظ على 
ه���ذه التقالي���د املوس���يقية 
الثرية ونشرها. وإلى جانب 
اس���تعراض فنونه���ا في كل 
الكبرى بإيطاليا حيث  املدن 
مقر الفرقة، يش���ارك أعضاء 
الفرقة في املهرجانات العاملية 
الشهيرة من خالل العمل عن 
قرب مع املؤسسات احلكومية 
أنحاء  واخلاصة في مختلف 

العالم.

الراقي���ة تضمن  الفندقي���ة 
اس���تمتاع الضيوف في كل 
األوقات بتجربة ال تنس���ى، 

يستضيف فندق ومنتجع 
جميرا شاطئ املسيلة، الوجهة 
الفندقية األكث���ر فخامة في 
الكويت، بالتعاون مع السفارة 
الكويت، ليلة  املكسيكية في 
ت���راث وثقافة  خاصة م���ن 
املكسيك، حيث تتاح الفرصة 
للضيوف لالستمتاع بأشهى 
الفن���ون  األطب���اق وأرق���ى 
املكسيكية وأصوات العزف 
املوس���يقي احل���ي لفرق���ة 
»مارياتش���ي روماتيت���الن« 

الشهيرة عامليا.
وف���ي تصريح ل���ه بهذه 
املناسبة، أكد »هاكان بيتيك«، 
مدير عام فندق ومنتجع جميرا 
شاطئ املس���يلة، أن املنشأة 

فرقة »مارياتشي روماتيتالن« 

إتوال »ال بوتيك« إعصار من األزياء للخريف والشتاء

No21، غريتا كونس���تانتني، 
بول أندرو، نينا ريتشي، لولو 

غينيس، راوول وكوتور.
وكان لكبار الشخصيات 
 ،Ascia والضيوف مثل آسيا
بيبي آل عبداحملس���ن وذي 
ريل ف���وز الكويتية فرصة 
رؤية القطع املفضلة لديهن 
من املجموع���ة اجلديدة من 
خالل جعل العارضات ترتدي 
أذواقهن، ومن خالل  حسب 

فرصة الفوز بهدية أنيقة من 
البوتيك.

وفيما متت���ع الضيوف 
بالكع���كات امللون���ة بألوان 
قوس قزح وبالكوكيز على 
شكل جنوم ذهبية، إلى جانب 
التقاطها في كشك  صور مت 
التصوير، مت توديعهم وهم 
يغادرون احل���دث بإهدائهم 
كتاب أزياء موقعا من إتوال 

»ال بوتيك«.

الطالت للعديد من املصممني 
العصريني واحلصريني في 
البوتي���ك مثل كريس���توفر 
كني، أو جور لو جور، رادا، 
بوهيميان رابسودي، إليزابيث 
ك���ول، فيديري���كا موريتي، 
إل���ى جانب إجن���ي باريس، 
 Christian كريس���تيان ديور
Dior، برابال غورونغ، آاليا، 
كارولينا هيريرا نيويورك، 
الينكيك، رقم 21  روكساندا 

في حف���ل كبير دعي فيه 
الش���خصيات ورجال  كبار 
الصحاف���ة واالع���الم إل���ى 
إتوال »ال بوتيك« في مجمع 
األڤنيوز � غراند أڤنيو، حلدث 
ضمن املتجر تتخلله املتعة 
والتفاعلي���ة ف���ي آن واحد، 
وهو حدث استضافته يلدا 
غولش���اريفي، إح���دى أكثر 
املؤثرين ف���ي عالم املوضة 
في الكويت. وقد اس���تقطب 
ح���دث عاصف���ة املوض���ة 
جمي���ع   »Fashion Storm«
محبي املوض���ة في الكويت 
الذين يحرصون على معرفة 
أحدث صرعات املوضة ملوسم 

الشتاء العاصف.
وقدمت إتوال »ال بوتيك« 
أفضل ما لديها من مجموعتها 
خلريف/شتاء 2014 مع واجهة 
عرض ملظاهر عدة تراوحت 
بني املالبس اليومية ومالبس 
الس���هرة األنيقة، فيما مرت 
عارض���ات تب���رز أح���دث 

.. ولقطة للذكرىجانب من العرض

من املعروضات روعة التصاميم 

»سليب بدك« تطلق حملتها »امسح وأكيد تربح«
بعد النجاحات الكبيرة التي 
حققتها »سليب بدك ماترس« في 
عروضها السابقة، قامت الشركة 
بتدشني حملة دعائية جديدة 
مع عرض خاص وقوي وهو 
»امسح وأكيد تربح«، رسخت 
به الشركة مبدأ الربح املضمون، 
حيث يتسلم العميل بعد امتام 
عملية الشراء، كوبونات »امسح 
واربح« حس���ب قيمة فاتورة 
البيع، يقوم موظفو الشركة 
مبساعدة العمالء في الكشف 
عن جوائزه���م الفورية التي 
العميل فورا، بدون  يتسلمها 
إجراء س���حوبات أو ما شابه 

ذلك م���ن عمل قرعه وغيرها، 
املمي���زة للجوائز  فالقيم���ة 
والهداي���ا تلب���ي متطلب���ات 
العمالء، وهي عبارة عن أجهزة 
كهربائية وتلفزيونية، آيباد، 
ب���اك، وغيرها  آيفون وكاش 
من اجلوائ���ز القيمة الفريدة، 
الت���ي تس���لم للعمي���ل فورا 
وبعد عملية الشراء مباشرة، 
كل ه���ذا باالضافة إلى جودة 
التي تعد من اعلى  منتجاتنا 
مستويات اجلودة، ليس في 
السوق الكويتي فقط بل وفي 
الش���رق االوس���ط، مع العلم 
أن س���ليب بدك متنح كفالة 

على منتجاتها من الفرش���ات 
والوسائد، وذلك نابع من الثقة 
الكاملة ف���ي منتجاتها، وذلك 
للمحافظة عل���ى رقي طريقة 
العمالء وحرصا  التعامل مع 
منا على إرضائهم، مما يعزز 
الثقة بني »سليب بدك ماترس« 
وعمالئها، وذلك ألن تس���ابق 
العمالء للحصول على منتجات 
»سليب بدك ماترس« هو معيار 
النجاح، فالتدفق املستمر وغير 
املسبوق على معارض الشركة 
املنتشرة في الكويت هو مؤشر 
لنجاح منتجات »سليب بدك 

ماترس«.

»زيرينغ« أحد رواد العالم في جراحة زراعة 
الشعر تفتتح مركزها اجلديد في الكويت

الرائدة   ،)Ziering( زيرينغ
في صناعة زراعة الشعر وأحد 
أبرز أسماء املراكز العاملية في 
عالم اجلراحة، يفتتح مركزه 
اجلديد في الكويت بالتعاون مع 

مستشفى السالم الدولي.
زيرينغ )Ziering(، هو االسم 
الطبية  األشهر عامليا للمراكز 
التي تعنى باستعادة الشعر، 
حيث تتميز بتواجد كبير في 
جميع أنحاء الواليات املتحدة 
األميركي����ة واململك����ة املتحدة 
)بريطانيا( وايرلندا وإسبانيا 

واآلن في الشرق األوسط.
الرضا والس����رور  ببال����غ 
تعلن زيرين����غ )Ziering( بدء 
عم����ل مركزه����ا بالكويت في 
مؤسسة طبية مرموقة وجديرة 
باالحترام، مستش����فى السالم 
الدولي، الذي سيحتضن مركز 
زيرينغ لزراعة الش����عر، ومن 
خالل مركزنا اجلديد س����يتم 
تنفيذ عمليات زراعة الش����عر 

بأحدث التقنيات العاملية.
يض����م املركز اثنني من أهم 
جراحي زراعة الشعر في زيرينغ 
)Ziering(، د.إدوارد بول ود.وسام 
عضاضة، حيث ستتم مقابلتهما 
في لق����اء تلفزيوني على قناة 
الوط����ن الفضائية في برنامج 
صباح الوطن يوم االثنني 24 
نوفمبر ليتزامن مع إطالق مركز 
زيرينغ )Ziering( في الكويت. 
زيرينغ )Ziering(، شركة ذات 
ملكية خاصة متخصصة حصرا 
بجراح����ة اس����تعادة وزراعة 
الش����عر. مقره����ا الرئيس في 
لوس اجنيليس، كاليفورنيا، 
وتعتبر من أهم املراكز الرائدة 
في هذه الصناعة مع تعدد فروع 
مراكزها الطبية في جميع أنحاء 

العالم.
ب����دأت زيرين����غ العمل في 
اململك����ة املتح����دة من����ذ عام 

2010، وش����هدت الشركة منوا 
 كبيرا والفتا خالل الس����نوات
ال� 4 املاضية، وتقدم خدماتها 
واحللول املتقدمة ملشاكل تساقط 
الشعر لكال اجلنسني، بأحدث 
التقني����ات احلديثة من خالل 
أو  اقتطاف وحدة احلويصلة 
ما يعرف بتقنية )FUE(، وهي 
طريقة تعتمد في األساس على 
جمع ش����عر املتب����رع من أجل 
إجراءات استعادة الشعر والقيام 
بعملية زرع الشعر بالشريحة 
)FUT(. وتس����تخدم طريق����ة 
اقتطاف وحدة احلويصلة أدوات 
خاصة، تعطي اجلراحني بديال 
املنفردة،  عن تقنية الشريحة 
وتعد الطريقة األكثر استخداما 
القتطاف الشعر من جزء املتبرع 
من مؤخ����رة وجوانب الرأس، 
املركز روبوت  كذلك يستخدم 
احلويصل����ة )ARTAS( ال����ذي 
يعتبر أحدث جيل من روبوتات 

تلك التقنية.
تعتبر زيرينغ )Ziering( أحد 
املراكز الطبية الرائدة التي يشار 
لها دوليا في قيادة االبتكارات 
والدراس����ات اجلديدة في عالم 
استعادة وزراعة الشعر، بقيادة 

مؤسسها د.كريغ زيرينغ الذي 
مارس ه����ذا التخصص املبدع 
ألكثر من 20 عاما، حيث يعتبر 
رائدا في مجال استعادة الشعر 
من خ����الل كتاباته للعديد من 
املق����االت الت����ي نش����رت عن 
العالجات الطبية واجلراحية في 
فقدان الشعر، بل يعتبر أحد أهم 
األسماء في عالم تطور التقنيات 
احلديثة في مجال اس����تعادة 

الشعر وزراعته.
وفي حديث د.كريغ عن إطالق 
زيرين����غ )Ziering( � الكويت، 
قال:نحن متحمسون لشراكتنا 
الدولي،  مع مستشفى السالم 
املرموقة باملنطقة،  املكانة  ذي 
املبتك����رة  لتوفي����ر احلل����ول 
وعالجات تس����اقط الشعر من 
خالل تقنية زيرينغ احلديثة 
في عمليات زراعة الش����عر في 

السوق الكويتي.

متابعة من احلضور

لقطة تذكارية

د.كريغ متحدثا عن الشراكة مع مستشفى السالم


