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 »ميس الغامن سفري« يعلن عن عودة 

عرض التوفير األقوى مع بداية الصيف

GUY LAROCHE تتألق برهافة احلس الفرنسي 
لدى »روائع جنيڤ للساعات«

الغامن  أعلن مطعم ميس 
س���فري عن ع���ودة عروض 
التوفير األقوى تزامنا مع بداية 
فصل الصيف من خالل عرض 
وجب���ة القيم���ة املمتازة إلى 
جانب عرض بوكس املقبالت 
املنوعة مع اختيارات مميزة 

من املقبالت الشهية.
يوفر ميس الغامن سفري 
لزبائن���ه في ه���ذا العرض 
االستمتاع باختيارات شهية 
ومتنوعة تناسب جميع األذواق 
بوجبة تكفي أربعة أشخاص 
مكون���ة من مش���اوي اللحم 
والدجاج اللذيذة باإلضافة إلى 
اللحم املشوية على  عرايس 
اللهب، كما يحتوي العرض 
على الكباب البغدادي وكباب 
الدجاج باإلضافة إلى الشيش 
الغامن  طاووق بخلطة ميس 

املميزة. 
كما يشمل العرض تشكيلة 
من املقبالت اللبنانية الرائعة 
واملعدة خصيصا في مطبخ 
مي���س الغامن س���فري حيث 
اجلودة واإلتقان في حتضير 
الش���هية  امل���ازات  وإع���داد 
الوقت  والصحي���ة بنف���س 
كاحلمص واملتبل والبطاطا 
احلرة، باإلضافة إلى تشكيلة 
من السلطات الطازجة كسلطة 
التبول���ة وس���لطة الفتوش 
الغني���ة، وكذلك يق���دم هذا 
العرض للزب���ون اختيارات 
م���ن اإلضافات س���واء كبدة 
الدج���اج املقلي���ة أو جوانح 
الدجاج املقلية باإلضافة إلى 
اختيارك من البطاطس املقلية 
أو األرز البسمتي بالزعفران 
هذا كله مع مشروب الكوكاكوال 

املنعش. 
وإذا كنت في الديوانية مع 
أصدقائك أو تقضي وقتك برفقة 
العائلة وترغب باالستمتاع 
مبأكوالت ميس الغامن سفري، 
املمتازة  القيمة  اطلب وجبة 
أربعة أشخاص  والتي تكفي 
مع االختي���ارات الرائعة من 

تدعوك����م »روائ����ع جنيڤ 
للساعات« للتعرف إلى أحدث 
 GUY تشكيالت املاركة العاملية
املتواف����رة   ،2016  LAROCHE
حصريا لدى فرع روائع جنيڤ 
للس����اعات ف����ي مجم����ع ليلى 

جاليري. 
التصميم اجلديد للساعات 
 GUY الرجالية والنس����ائية من
LAROCHE لهذا املوسم يحاكي 
األذواق الراقية، حيث تتجلى 
براعة الهندس����ة املكانيكية في 
مينا الساعة فتكشف عن سر 
جمالها املمزوج بدقة التصميم 

وحرفة الصنع. 
وتلبي روائع جنيڤ الرائدة 
للساعات النداء وتختصر األناقة 
في تبنيها ألرقى املاركات العاملية 
وأبرزها GUY LAROCHE التي 
مت إنشاؤها عام 1957، من قبل 
 ،GUY LAROCHE املصمم الفرنسي
ولم تلبث أن تبوأت مكانة بارزة 
في عال����م املوضة بتصاميم ال 

تشوبها شائبة.

تصاميم فريدة

 GUY LAROCHE تصاميم
جتسد الذوق الفرنسي الرفيع 
حي���ث األناق���ة، واإلغ���واء، 
واإلبداع، واملعرفة املصقولة 
باملهارة. تشكيلة من التحف 
التي تضف���ي على  الفني���ة 
امل���رأة املخملية حس���ا من 
األنوثة والرقة وكذلك للرجل 
نصيب م���ن التصاميم التي 
تناسب شخصيته ولتتكامل 
 GUY أناق���ة الرجل بس���اعة

.LAROCHE
مستوحاة من الشكل الدائري 
وهو مصدر اإللهام لهذه السلسلة 
اجلديدة، لكنه مصمم بطريقة 
مذهلة، فاالبتكار في التصميم هو 
 GUY LAROCHE �الهدف األكبر ل
في خطوط إنتاجها. وفي هذه 
السلس����لة، يوج����د الكثير من 
اإلضافات اجلديدة التي ميكن 
إحصاؤها مثل علبة الس����اعة 
املصنوعة م����ن الفوالذ املقاوم 
للصدأ مع وجود أحجار زركونيا 
وكريستال سواروفسكي ويتميز 
سوار الساعة بأنه مصنوع من 
اجللد الطبيعي أيضا على جانبه 
اخللفي بعض األلوان الناعمة 
باعتباره من التفاصيل املضافة، 
وكل هذه اإلضافات تعكس أناقة 
التصميم، وجتعل منها حتفة 

فنية.

تشكيلة إكسسوارات آسرة 

أناقة باريس تخطو خطاها 
للش����رق حاملة ف����ي جعبتها 

املشاوي واملقبالت. 
الوجبة  إلى جانب ه���ذه 
القيمة يقدم ميس الغامن سفري 
بوك���س املقبالت الس���اخنة 
م���ع مجموعة م���ن املقبالت 
الشهية، حيث حتتوي على 
بطاطا حرة، كبد دجاج مقلية، 
جوانح دجاج مقلية، معجنات 
مشكلة والفالفل مع الطحينة 

واخلضراوات.
كذلك يحتوي العرض على 
بوكس املقبالت والس���لطات 
الباردة مع س���تة مقبالت أو 
سلطات طازجة من اختيارك 
وبسعر تنافسي غير مسبوق 
من تش���كيلة م���ن 12 طبق 
واملكونة من فتوش، تبولة، 
سلطة جرجير، سلطة لبنانية، 
سلطة ملفوف بالثوم والليمون، 
سلطة شمندر، حمص، حمص 
بابا  بيروتي، متبل، محمرة، 

غنوج ولبنة بالثوم. 
ميس الغامن سفري احلائز 
على عدة جوائ���ز تقديرية، 
الذواقة جتربة جديدة  مينح 
وفريدة بحيث يتشارك األهل 
واألصدقاء ف���ي متعة تذوق 

الهدية املثل����ى للمرأة العربية، 
كما عهدنا من املصمم الفرنسي 
GUY LAROCHE أن يأسر قلوبنا 
بتشكيالت ساحرة، ويدهشنا 
بسيره الدائم على نهج التفرد 
والريادة، فإنه يطل علينا هذا 
املوسم بتشكيلة إكسسوارات 
فاتنة، وتصميمات عصرية ناعمة 
ابتكرت خصيص����ا لتتألق بها 
األميرات، والتي تناسب مختلف 

األعمار واألذواق.
إليك س���يدتي الباحثة عن 
التمي���ز والفخامة إذا أردت أن 
تسطعي كأسطورة لم يسبق 
لها مثيل بني أقرانك هذا العيد، 
أو أن تسعدي قلبا غاليا بهدية 
راقية، فما عليك إال االطالع على 
التشكيلة الفرنسية الفريدة من 
 ،GUY LAROCHE اكسسوارات
التي حتتضنها حصريا شركة 

روائع جنيڤ للساعات.
 GUY مارك���ة  وتض���ع 
LAROCHE بصمتها في مجموعة 
إكسسواراتها اجلديدة 2016 التي 
تتميز بتصميماتها األنيقة ذات 
شعار GL الرائع الذي يعكس 

البساطة والذوق الرفيع.
أم���ا املودي���الت فتتمي���ز 
بالفخامة واألناقة: بوجود قطع 
كريستال شوارفسكي الالمع، 
كما أنها تتميز بتعدد األلوان 
التالية: الفضي والذهبي األصفر 
والذهبي الوردي، لكي تتأنقي 

وتظهري بأحلى طلة.
وتتميز ساعات واكسسوارات 
GUY LAROCHE بالبس���اطة 
ولكنها فريدة من نوعها حيث 
صمم���ت من أج���ود اخلامات 
تتواجد لدى أفرع روائع جنيڤ 
وبكل تشكيالتها لدى فرع ليلى 

جاليري.

أشهى وأطيب األطباق املتنوعة 
بأسعار استثنائية في أي مكان 
وفي أي وقت مستخدما أحدث 
وأجود معدات التغليف ومتبعا 
أساليب صارمة في الصحة 
العامة وسالمة األغذية املقدمة 
في جميع فروع���ه واملدعمة 
بأسطول من سيارات التوصيل 
التي تغطي مختلف مناطق 
الكويت محققا شعاره الدائم 

»دائما أقرب وأطيب«.
لالس���تمتاع بهذا العرض 
أينما كنت أو لالستفسار ما 
عليك س���وى االتصال على 
أو  الس���اخن للمطعم  اخلط 
عن طري���ق موق���ع طلبات 
اإللكتروني وس���يقوم ميس 
الغامن سفري بتوصيله إليك 
أو ميكنكم احلضور لتسلمه 
ش���خصيا من أقرب فرع لك 
في بنيد القار - الس���املية - 
الشويخ - الفنطاس أو أحدث 
فروعه في حولي بجانب نادي 

القادسية الرياضي.
الع���رض متوافر  ٭ هذا 
التوصيل واالستالم  خلدمة 

فقط.

عق���د قس���م األمراض 
الباطنية في مستش���فى 
دار الشفاء مؤمتره العلمي 
الس���نوي الثاني بتاريخ 
16 أبري���ل 2016 بفن���دق 
اجلميرا باملسيلة والذي 
سلط الضوء خالله على 
املس���تجدات والتطورات 
املتعلق���ة  احلديث���ة 
الهضمي  بأمراض اجلهاز 

واملناظير.
شارك في املؤمتر نخبة 
م���ن االستش���اريني من 
داخل وخارج مستش���فى 
دار الشفاء وعلى رأسهم 
د.ط���ه حس���ون رئيس 
قس���م األمراض الباطنية 
الشفاء،  مبستش���فى دار 
إل���ى رئيس  باإلضاف���ة 
وحدة اجله���از الهضمي 
واملناظير مبستشفى دار 
العرادي  الشفاء د.أسامة 
وصاحبه���م م���ن خارج 
املستش���فى د.وفاء جمال 
أستاذ مش���ارك بجامعة 

الكويت.
خ���الل املؤمت���ر متت 
مناقشة جميع املستجدات 
والتطورات احلديثة حول 
العال���م ف���ي تش���خيص 
وعالج جرثوم���ة املعدة، 
فعالية وأمان األدوية التي 
تستخدم لتقليل األحماض، 
نزيف اجله���از الهضمي 
في ظ���ل األدوية اجلديدة 
املس���يلة للدم باإلضافة 
إلى تسليط الضوء على 
املناظير احلديثة بالسونار 
لتشخيص وعالج أمراض 

اجلهاز الهضمي.
وفي هذا الصدد، صرح 
الس���يد أحم���د نصر اهلل 
الرئي���س التنفي���ذي في 
مستشفى دار الشفاء حيث 
قال: »يحرص مستشفى 
دار الش���فاء دوم���ا على 
تنظي���م ه���ذه املؤمترات 
العلمية بانتظام كخطوة 
جادة لتحقي���ق أحد أهم 
أهداف املستش���فى وهو 
الطبية  تبادل اخلب���رات 
والعلمي���ة ب���ني العاملني 
في القطاع الصحي داخل 
وخارج الكويت باإلضافة 
إل���ى أن نك���ون على علم 
التطورات  دائم بجمي���ع 
على الس���احة الطبية في 
جميع أنحاء العالم، مبا في 
ذلك التكنولوجيا واملعدات 
الطبي���ة والبروتوكوالت 

احلديثة في التخصصات 
الطبية املختلفة املعترف 

بها دوليا«.
»س���عدنا  وأض���اف: 
باس���تضافة وتنظيم هذا 
اللقاء العلمي، والذي يعكس 
ريادتنا في مجال الرعاية 
الصحي���ة. ه���ذا التجمع 
التفاعلي هو جزء أساسي 

من استراتيجيتنا الشاملة 
لتب���ادل اآلراء واخلبرات 
الرائ���دة، وفه���م أفضل 
التقنيات واستخدامها في 

عملياتنا اليومية«.
يذكر أن قسم األمراض 
الباطنية في مستش���فى 
دار الشفاء قد نظم خالل 
املاض���ي مؤمتره  الع���ام 
األول وال���ذي متت خالله 
التطورات  مناقش���ة آخر 
واملب���ادئ التوجيهية في 
الباطنية  مجال األمراض 
أنواعها يذكر  مبختل���ف 
منها ارتف���اع ضغط الدم 
وداء الس���كري والدهون 
وأمراض األوعية الدموية، 
والذي شهد حضورا مكثفا 
من مختل���ف العاملني في 
القطاع الصحي بشكل عام 
الباطني  الطب  وممارسي 

بشكل خاص.

استكماالً لسلسلة جناح املؤمترات العلمية السنوية املتعاقبة

 »دار الشفاء« حضور مكثف في املؤمتر العلمي 
الثاني لقسم األمراض الباطنية

مبناسبة »يوم األرض«، 
الذي احتفل ب����ه العالم يوم 
اجلمع����ة املاض����ي 22 ابريل 
وعلى هام����ش توقيع زعماء 
العالم على اتفاقية باريس، 
 IKEA( تبرعت مؤسسة ايكيا
Foundation ( مببل����غ 12.6 
مليون يورو لكل من شركة 
»نح����ن جادون ف����ي عملنا« 
)We Mean Business( وشركة 
 )Here Now( هن����ا«  »اآلن 
للمساهمة في حتسني حياة 
األطفال واألسر في املجتمعات 
الفقيرة األكثر عرضة ملخاطر 
االحتباس احلراري. ويأتي 
ذلك في إطار الشراكة اجلديدة 
اتفاقية تعاون مشترك وقعتها 
مؤسس����ة ايكيا م����ع هاتني 
الش����ركتني هدفه����ا تفعيل 
اإلجراءات اخلاصة مبكافحة 

االحتباس احلراري. 
تعتزم »نحن جادون في 
عملنا« تسريع وتيرة التغيير 
من خالل إش����راك مزيد من 
الش����ركات الرائدة والدعوة 
إلى تبني سياس����ات فعالة، 
وكذلك تش����جيع احلكومات 
على الوف����اء بالتزاماتها قبل 
دخ����ول اتفاقية باريس حيز 

التنفيذ عام 2020.
بدوره����ا، تنظ����م »اآلن 
هنا« حمالت توعية لتحفيز 
املواطنني ف����ي جميع أنحاء 
العالم على مساندة احللول 
اخلاصة مبعاجلة مش����كلة 
تغير املن����اخ. وبدعم خاص 
من مؤسس����ة ايكيا، ستقود 
»اآلن هنا« مجموعة واسعة 
من تلك احلمالت، لتشجيع 
املواطنني على التحول نحو 

الطاقة النظيفة.
ومنحة ال�12.6 مليون يورو 
التي خصصتها مؤسسة ايكيا 
هي لدع����م وتفعيل مثل هذه 
املهام، حيث ستحصل »نحن 
جادون في عملنا« على 9.6 
ماليني يورو، بينما ستحصل 
»اآلن هن����ا« على ال� 3 ماليني 

يورو الباقية. 

متث����ل اتفاقي����ة باريس 
ملكافحة االحتباس احلراري، 
التي أقرتها مفاوضات األمم 
املتحدة في ديسمبر املاضي 
خالل قمة املناخ COP21، حلظة 
فاصلة بالنس����بة لالقتصاد 
العاملي. ففي تلك القمة، أرسلت 
195 دولة إشارة حاسمة للعالم 
أنه باإلم����كان حتقيق النمو 
االقتصادي من دون التسبب 
في انبعاث الغازات الدفيئة.

وبدعمه����ا لكل من »نحن 
جادون في عملن����ا« و»اآلن 
هنا« في جهودهما الرامية إلى 
إيجاد حلول ملشكلة االحتباس 
احلراري، تساهم »مؤسسة 
ايكيا« في إيجاد مستقبل أكثر 
إش����راقا على املدى الطويل 
لألطفال واألسر التي تعيش 
في املجتمعات األكثر فقرا في 

العالم.
في املناسبة، قال رئيس 
قسم التخطيط االستراتيجي 
واالتص����االت في مؤسس����ة 

ايكيا جوناثان س����امبيناتو: 
»االحتباس احل����راري يهدد 
حقوق األطفال، وأمنهم، وحتى 
مستقبلهم. وإذا لم نتحرك اآلن 
فإن أطفال هذا اجليل واألجيال 
القادمة سيعانون من اآلثار 
السلبية الرتفاع درجة حرارة 

كوكب األرض«. 
وأض����اف س����امبيناتو: 
»إيجاد حلول ناجعة ملشكلة 
االحتباس احلراري، وتعميمها 
على نطاق شامل، هو املفتاح 
لبناء مستقبل أكثر إشراقا على 
املدى الطويل لألطفال واألسر 
في كل مكان، مبا في ذلك أولئك 
الذين يعيشون في املجتمعات 

األكثر فقرا في العالم«.
يذكر أنه في يونيو 2015 
أعلنت مؤسسة ايكيا التزامها 
العم����ل م����ن أج����ل مكافحة 
االحتباس احلراري. وخصصت 
مبلغ 400 مليون يورو لدعم 
األسر واملجتمعات األكثر تأثرا 
بتغير املناخ حتى العام 2020. 
التمويل اجلديد )12.6 مليون 
يورو( سيساعد املجتمعات 
الفقيرة على التكيف مع مشكلة 
االحتباس احلراري وحتسني 
ظروف حياتهم باالعتماد على 
تقنيات الطاقة املتجددة داخل 
املنازل واملدارس والشركات، 
هذه الش����راكة جزء من هذا 

االلتزام عمل املناخ.

»إيكيا« حتيي »يوم األرض«: 12.6 مليون يورو 
ملساعدة املتضررين من االحتباس احلراري

شراكة عاملية 
لتفعيل اتفاقية 

باريس وتوفير الطاقة 
النظيفة واالزدهار 

للجميع

وجبة القيمة املمتازة 
وبوكس املقبالت 

املنوعة

مناقشة أحدث 
املستجدات في 

أمراض اجلهاز الهضمي 
واملناظير

التشكيالت متوافرة حصرياً لدى فرع مجمع ليلى جاليري


