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الفنان طارق العلي مع الطفلة فرح وأسرتها

تواصلت الطفلة فرح، التي 
تبلغ من العمر عشر سنوات، 
وتتلق����ى الع����اج من مرض 
لوكيميا الدم مبستشفى البنك 
الوطني لاطف����ال، مع فريق 
»امنيتي« وابلغته بأن امنيتها 
هي »مقابلة الفنان طارق العلي« 
حيث انه فنانها املفضل الذي 
تستمتع كثيرا مبشاهدة أعماله 
الكوميدي����ة وانه لديه القدرة 
على إسعادها ورسم البسمة 
على وجهها من خال شخصيته 
الفكاهية وروحه املرحة، وبناء 
عليه قام الفريق بالترتيبات 
الازم����ة حلضور ف����رح مع 
أس����رتها للعرض املس����رحي 
اخلاص بالفنان طارق العلي 
إلى  والذي رحب بها ودعاها 

التصوير معه.
ه����ي املش����روع الوطني غير جدير بالذكر أن »امنيتي« 

الربح����ي االول من نوعه في 
الكويت والذي يهتم بتحقيق 
أمنيات األطفال املرضي املصابني 
بأمراض مستعصية ومهددة 
حلياتهم، وقد مت تأسيس����ها 
في ع����ام 2011 وذلك بدعم من 
كبرى الش����ركات في الكويت 
ويض����م مجل����س اإلدارة كا 
الساير، شركة  من: مجموعة 
التمدي����ن العقارية، مجموعة 
الراي  احلميض����ي، مجموعة 
اإلعامية، مجموعة عبدالرزاق 
الصانع وأوالده، شركة فاست 

تلك����و، مجموع����ة صناعات 
أبناء عيسى  الغامن، ش����ركة 
اليوس����في، مجموعة  حسني 
املعوشرجي، املركز املالي وبنك 

الكويت الوطني.
وقد قامت »أمنيتي« منذ 
ان تأسست بإدخال البهجة 
والفرحة لألطفال املرضى 
من خال حتقيق أكثر من 
250 امني���ة، حي���ث ميكن 
التواصل  لألطفال املرضى 
مع فريق امنيتي من خال 

املوقع اإللكتروني:
WWW.OMNIATY.COM الفنان طارق العلي والطفلة فرح

الطالبات صاحبات املشروع 

مجموعة من االطفال املشاركني

عدد من املشاركني في اللقاء

جانب من احدى الفقرات

في إطار برنامجه الرائد في 
مجال املسؤولية االجتماعية، 
واس����تمرارا ف����ي املش����اركة 
املادية واملعنوية في األنشطة 
والفعالي����ات املجتمعية، قدم 
بن����ك الكويت الدول����ي دعما 
ماديا جديدا ملش����روع تخرج 
مجموع����ة م����ن طلب����ة كلية 
الهندسة والبترول في جامعة 
الكويت للمشاركة في معرض 
التصاميم الهندسية السنوي 
الذي تنظمه اجلامعة، حيث 
يختار »الدولي« كل سنة عددا 
من مش����اريع التخرج لطلبة 
كلية الهندسة والبترول ويقدم 
لها الدعم والرعاية، مشيرا إلى 
أحد املشاريع التي قام برعايتها 
»الدولي« وهو مشروع مبنى 
»Click & Pick«، وال����ذي عمل 
على تصميمه طالبات الهندسة 
دالل عب����داهلل القصار، طيبة 
علي بوناجمة، س����ارة حسن 

حاجية، ألطاف أحمد أحمد.
وتتلخص فكرة املشروع في 
تصميم جهاز يقوم بعملية كي 
املابس تلقائيا من دون أي جهد 
مبذول من قبل املستخدم، وذلك 
عبر تطبيق يكون متوافرا على 
انظمة التشغيل »آي أو إس«، 
وأندرويد على اجهزة الهواتف 

مبناس����بة اليوم العاملي 
للكتاب، اس����تضاف مركز 
سلطان فعالية للقراءة في 
مركزه الكائن في سوق شرق، 
حيث استضاف خاله أطفال 
حضانة السام لاحتفال بهذا 
احلدث العاملي الذي يهدف الى 
تشجيع األطفال على اكتشاف 

متعة القراءة.
وخال املناسبة، استمع 
األطفال الى قصص مسلية 
وقام����وا بأنفس����هم بقراءة 
القصص ألصدقائهم، حيث 
حصل����وا ف����ي النهاية على 
سلسلة من الكتب الثقافية 

تشجيعا لهم على القراءة.
ومبا ان القراءة والتعلم 
هما معي����اران يس����اهمان 
بفاعلية في تطور املجتمع، 
لذا بادر مركز س����لطان الى 
تنظي����م فعالي����ة الق����راءة 
املميز  اليوم  لاحتفال بهذا 
الذي يتم االحتفال به بنحو 
100 دولة حول العالم. ويكمن 
اله����دف من الي����وم العاملي 
الى تغذية املعارف  للكتاب 
وتوسيع املدارك وهما أمران 
يقعان في صلب مسؤولية 

مركز سلطان االجتماعية.
وفي هذا السياق، قالت 
مديرة التس����ويق في مركز 
الغريب »ان  س����لطان ليزا 
التزامنا باملسائل االجتماعية 
هو م����ن ضم����ن أولوياتنا 
بوصف مركز سلطان شركة 
كويتية. لقد أردنا املشاركة 
في فعالي����ات اليوم العاملي 
للكتاب لنشر ثقافة القراءة 
بني أجيال الكويت«. وأضافت: 
»أردن����ا أن ن����روج للقراءة 
بوصفه����ا وس����يلة إلثراء 
املعارف واضافة الس����عادة 
الى حي����اة اجلميع، كما أن 

يرح���ب بك���م بيف���ور 
شوكوليت كافيه بطريقته 
اخلاصة ليأخذكم مباشرة 
لعالم مفع���م مبتعة املذاق 
ويدخلكم إل���ى عالم مميز 
وأجواء عابق���ة بالروائح 
الزكية للشوكوال السويسرية 
والقهوة مبختلف أنواعها. 
الواقع  الكافي���ه  ويتمي���ز 
في مجم���ع ذى كيوب في 
الساملية بتصميمه  منطقة 
العصري اجلذاب مع نفحة 
ريفية مستوحاة من العراقة 
األوروبية واألجواء املنزليه 
الدافئ���ة التي تل���ف زوايا 
املكان. كما تضيف طريقة 
عرض املنتج���ات الفاخرة 
وأسلوب اخلدمة والتقدمي 
مزيدا من األلفة على املكان 
الزائر بأنه ضيف  وتشعر 

عزيز. 
افتت���اح بيفور  لقد مت 
شوكوليت كافيه في ابريل 
من عام 2015 ليكون املكان 
املتخصص في الش���وكوال 
الفاخ���رة  السويس���رية 
والكافيه الذي يقصده عشاق 
الذوق الرفيع لاس���تمتاع 
مبنتجات���ه وقائمة طعامه 

املتميزة.
وق���د أس���س بيف���ور 
ش���وكوليت كافيه وفق 
مفهوم »البوتيك كافيه«، 

نظمت مؤسس����ة الكويت 
للتقدم العلمي لقاء إرش����اديا 
للمش����اركني في ورشة عمل 
بعنوان »استراتيجيات اتخاذ 
القرار في إطار املخاطر وعدم 
اليقني« تنظمها املؤسسة بني 15 
و20 مايو املقبل بالتعاون مع 
كلية كينيدي بجامعة هارفارد. 
وشارك في اللقاء 44 شخصا من 
القياديني والتنفيذيني العاملني 
في ش����ركات القطاع اخلاص 
ف����ي الكويت للتع����رف على 
الورشة  محاور وموضوعات 
التي س����تعقد في مقر الكلية 
وتأتي ضمن برنامج الكويت 
ف����ي كلية كيني����دي بجامعة 
هارفارد الذي تس����تهدف منه 
املؤسسة االستفادة من خبرات 
وإمكانيات إحدى املؤسسات 
األكادميية العريقة في العالم. 
وتعد الورش����ة العملية التي 
ستس����تضيفها كلية كينيدي 
الورش����ة  بجامع����ة هارفارد 
اخلامسة عشرة التي تنظمها 
املؤسسة بالتعاون مع الكلية 
املرموق����ة خ����ال 15 عاما من 
برنامج الش����راكة مع جامعة 
هارفارد.  وتستهدف الورشة 

الذكية، حي����ث يتيح اختيار 
املراد كيها، واختيار  املابس 
خاصية الكي سواء بالتبخير 

أو تعطير املابس.
وجتدر االشارة إلى حرص 
»الدول����ي« على التواصل مع 
شريحة الشباب، الذين خصهم 
بالعديد من املنتجات واخلدمات 
التي تتناس����ب م����ع طبيعة 
حياتهم العصرية، وإمكانياتهم 
املادية والعملية، ومن بينها 

التجارية،  وتعبر عامته 
التي هي فك���رة مبتكرة 
كويتية خالصة، عن القدرات 
اإلبداعية واحلس العملي 
الكويتي وفهم  للش���باب 
املعاصر للمجتمع وقدراتهم 
اخلاقة على تلبية توقعات 
الزبائن بأس���اليب تتميز 
باإلب���داع واملتعة. ويقدم 
بيفور ش���وكوليت كافيه 
مختلف أصناف الشوكوال 
السويسرية الغنية بطعمها 
الساحر ونكهتها املميزة، 
ال���زوار جتربة  لتمن���ح 

التي يش����ارك فيها أشخاص 
يتول����ون مناصب إش����رافية 
وقيادية تعزيز قدرات املشاركني 
وتطوير مهاراتهم السيما في 
موضوعات اس����تراتيجيات 
القي����ادة ف����ي ح����ال املخاطر 
املتنوعة ودور العمل اجلماعي 
في عملية القي����ادة. يذكر أن 
الشراكة املتميزة بني املؤسسة 
وجامع����ة هارف����ارد تتضمن 

حساب »الشباب« الذي يجمع 
بني ميزتي االدخار واالستثمار 
في آن واحد، داعيا اجلمهور الى 
عدم التردد باالتصال بخدمة 
الرقم  »الدولي وي����اك« على 
1866866 على مدار الساعة أو 
زيارة املوقع اإللكتروني للبنك 
www.kib.com.kw للتع����رف 
على املزيد تفاصيل اخلدمات 
واملنتجات التي يقدمها البنك 

لتلبي طموحات عمائه.

هذا اليوم يهدف الى تشجيع 
األطفال على اكتشاف املتعة 
التي توفرها الكتب، وذلك بأن 
يحصلوا على كتب خاصة 
بهم«. الى ذلك، شارك أكثر 
من 20 طفا في فعالية مركز 
س����لطان لاحتفال باليوم 

العامل����ي للكتاب بأس����لوب 
تفاعلي مع قراءة القصص. 
وفي ختام الفعالية، حصل 
كل طف����ل على كتب خاصة 
به وذلك متاشيا مع العادات 
السارية في هذا اليوم بتوزيع 

الكتب على اجلميع.

تذوق ممي���زة. ويحرص 
بيفور ش���وكوليت كافيه 
على اختيار أفخر أصناف 
الشوكوال املصنعة يدويا 
والتي تقدم بطريقة مبتكرة 
ومتميزة في البوتيك. إلى 
جانب ذل���ك، يوفر بيفور 
ش���وكوليت كافي���ه قائمة 
الطعام فريدة مت تصميمها 
بدق���ة تضم تش���كيلة من 
الساندويشات واحللويات 
وأنواع مختلفة من القهوة 
ترقى إلى توقعات الذواقة 

األكثر طلبا.

فعاليات عدة أهمها ورش العمل 
التنفيذية املخصصة للقادة 
من رجال األعمال التنفيذيني 
العام واخلاص  القطاعني  في 
التي يشارك فيها قياديون من 
الكويت يتم اختيارهم بشكل 
انتقائي موضوعي على أساس 
التنافس����ية، بهدف  اجلدارة 
تطوي����ر قدراته����م وتعزيز 

إمكانياتهم.

سجل حافل 
من اإلجنازات 

العملية حققها 
الصالح والكندري 

على مدار 
مسيرتهما 

الطبية

»معدالت السمنة 
في الكويت وصلت 
إلى مستوى خطير 

يستدعي تضافر 
اجلهود ملكافحتها

»بيفور شوكوليت 
كافيه« حريص 

على اختيار أفخر 
أصناف الشوكوال 

املصنعة يدويّاً

حتت شعار »القراءة تغذي العقول«

مبشاركة قياديني تنفيذيني من القطاع اخلاص

»بيفور شوكوليت كافيه«.. حكاية عشق أبدي للشوكوال

مركز سلطان يحتفل باليوم العاملي للكتاب

 »Click & Pick« الدولي« يدعم مشروع التخرج«
لطلبة »الهندسة والبترول«

»التقدم العلمي« تنظم لقاء إرشاديًا
للمشاركني بورشة »إستراتيجيات اتخاذ القرار«

يوسف الصالح وإبراهيم الكندري 
ضمن أسرة دار الشفاء كلينيك

»أمنيتي« حققت أمنية الطفلة فرح مبقابلة طارق العلي

د.يوسف الصالح د.إبراهيم الكندري د. بالل صقر

أعلن دار الش����فاء كلينك، 
ف����ي تقدمي  الرائ����د محلي����ا 
اخلدم����ات الصحية املتميزة، 
عن انضمام كل من د.يوسف 
الصالح ود.إبراهيم الكندري، 
استش����اريي اجلراحة العامة 
وجراحة املناظير والس����منة 
إلى أس����رة دار الشفاء، بهدف 
تعزيز مستوى الرعاية الطبية 
املقدمة للمراجعني ومتاش����يا 
مع اس����تراتيجيته املستدامة 

في خدمة املرضى.
ويعتب����ر انضمام كل من 
د.يوسف الصالح ود.إبراهيم 
الكندري الى قس����م اجلراحة 
املناظير  العام����ة وجراح����ة 
والس����منة اضافة جديدة إلى 
باقة اخلدمات العاجية التي 
املركز، ولتعزيز اسم  يقدمها 
»دار الش����فاء كلينك« كعامة 
بارزة في تش����خيص وعاج 
مختلف احل����االت الطبية في 

هذا املجال.
وتشمل اخلدمات التي سوف 
العامة  يقدمها قسم اجلراحة 
وجراحة املناظير والس����منة 
في »دار الش����فاء كلينك« كل 
أنواع عمليات الس����منة مثل 
بال����ون  املع����دة والتح����زمي 
والتكميم وحتويل مسار املعدة 
باإلضافة الى عمليات املناظير 
اجلراحية كاستئصال املرارة 
الدودية وإصاح  والزائ����دة 
الفتق بأنواع����ه. وفضا عن 
العمل في  ذلك سيقوم فريق 
هذا القسم بتقدمي العديد من 
العمليات اجلراحية األخرى 
كعمليات أورام الغدد والثدي 
وأم����راض الش����رج والعناية 
بالقدم السكري بأحدث الطرق 

املتاحة.
وق����د أعرب مدي����ر املركز 

د.ب����ال صقر عن س����عادته 
بانضمام كل من د. يوس����ف 
الصالح ود.إبراهيم الكندري، 
العاجية  لتكتم����ل املنظومة 
العامة  في قس����م اجلراح����ة 
وجراحة املناظير والس����منة 
مبا يتماشى مع سياسة املركز 
في تقدمي أفضل اخلدمات في 
التخصصات الدقيقة للمرضى 

واملتابعني. 
وأثنى د. بال صقر على 
اخلبرة الواسعة التي ميتلكها 
كل م����ن د. يوس����ف الصالح 
ود.إبراهيم الكندري في مجال 
تخصصهما، مشيرا إلى السجل 
احلافل من املستوى واإلجنازات 
العملية التي حققاها على مدار 
مسيرتهما الطبية، األمر الذي 
دفع إدارة املركز الى االستعانة 
بهما، فضا عما سيؤدي اليه 
انضمامهما للمركز من توسع 
في اإلمكانات الستقبال نطاق 
أوس����ع م����ن احل����االت التي 
الس����منة  تعاني من أمراض 
املرضية واألمراض اجلراحية 

األخرى.
وأضاف ان معدالت السمنة 
في الكوي����ت تعتبر من أعلى 
املعدالت عامليا، ما يس����تدعي 

تضافر اجله����ود ملكافحتها، 
وتعتبر عمليات السمنة من 
اهم الطرق للقضاء على هذه 
اآلفة الت����ي تهدد مجتمعنا ملا 
لها من نتائج مذهلة في عاج 
السمنة واألمراض املصاحبة 
لها باإلضافة الى تناقص نسبة 
مضاعفات هذه العمليات خال 
األعوام القليلة املاضية نظرا 
لتطور األدوات والدباس����ات 
اجلراحي����ة املس����تخدمة في 
العملي����ات وتزايد  مثل هذه 
خبرة اجلراحني في هذا املجال 

خصوصا في الكويت.
وأشار صقر الى ان »معدالت 
الس����منة في الكويت وصلت 
الى مستوى خطير، يستدعي 
تضافر اجله����ود ملكافحتها، 
وتعتبر عمليات السمنة من 
اهم الطرق للقضاء على هذه 
اآلفة الت����ي تهدد مجتمعنا ملا 
لها من نتائج مذهلة في عاج 
السمنة واألمراض املصاحبة 
لها باإلضافة إلى تناقص نسبة 
مضاعف����ات ه����ذه العمليات، 
وذلك بس����بب تطور األدوات 
املس����تخدمة وتزاي����د خبرة 
اجلراح����ني ف����ي ه����ذا املجال 

خصوصا في الكويت«.

)محمد هاشم( مقهى بيفور شوكوليت  


