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أسيكو املجموعة احتفلت بأجواء رمضان مع موظفيها

مجموعة فوزية السلطان الصحية

تلقي الضوء على األمراض العصبية
التنكسية في الكويت

يوسف الزم

وسط أجواء رمضانية
وعائليــة أقامــت أســيكو
املجموعة غبقــة ملوظفيها
في فندق ومنتجع شــاطئ
النخيل ،حيث حضر الغبقة
موظفــون وقياديــون من
مختلف األقسام والقطاعات
في املجموعة.
وافتتحت نائب الرئيس
التنفيــذي للمجموعــة
م.غصــون اخلالــد الغبقة
بإلقاء كلمة على احلضور،
حيث أثنت فيها على جهود
املوظفني ،معربة عن فخرها
واعتزازهــا بإجنازاتهم في
الفتــرة املاضيــة ،معتبرة
أن هذه املناسبة مثال على
التواصــل في هذا الشــهر
الفضيل الــذي يعد فرصة
مثالية للتواصل واللقاء معا
بعيدا عن أجواء العمل.
وتأتــي إقامــة الغبقــة

جانب من غبقة «أسيكو املجموعة»

م.غصون اخلالد مرحبة باحلضور

كجزء من فعاليات الشركة
الســنوية التــي تقيمهــا
ملوظفيهــا والهادفــة إلــى

دعــم الروابــط والتواصل
بني املوظفني وتعزيز روح
الفريــق الواحــد ،وهــذا ما

ينمي قيم العطاء والتفاني
واإلخالص التي يتحلى بها
أفراد فريق أسيكو املجموعة

والتي جتلــت في إجنازات
الشركة على مدار السنوات
املاضية.

«مساجد الفروانية» اختتمت مسابقة الصالح القرآنية الرمضانية
اختتمــت إدارة مســاجد
محافظة الفروانية مســابقة
الصالح القرآنية الرمضانية
الثانية والتي أقيمت برعاية
كرميــة مــن أســرة الصالح،
حفظهم اهلل وكانت قد طرحت
في الفترة من  ٩حتى  ٢٢مايو
املاضي ،مبشاركة  ١٦١متسابقا
فــي فئاتهــا األربــع البراعم
واملتوسط والشباب والكبار
فاز منهم  ٢٨متســابقا من كل
فئة  ٧متسابقني.
فيما أقامت اإلدارة بالتعاون
مع أسرة الصالح حفال لتكرمي
الفائزيــن حضــره الوكيــل
املساعد لشؤون املساجد داود
العسعوسي ومدير عام بيت
الزكاة السابق إبراهيم الصالح
وأسرة الصالح وأولياء األمور
واملتسابقني في مسجد بشير
بن سعد مبنطقة النهضة قطعة

الثالثاء  ٥يونيو ٢٠١٨

تكرمي أحد األبناء الفائزين مبسابقة الصالح الرمضانية حلفظ القرآن الكرمي

تكرمي أحد الفائزين باملسابقة

( )١بعد صالة التراويح.
وألقى العسعوســي كلمة
عبــر فيها عن اهتمــام قطاع
املســاجد خاصــة ووزارة
األوقاف عامة بالقرآن الكرمي

حتفيظــا وتعليما والســعي
في شــراكات مع الغير لنشر
اخليــر وتنميــة الثقافــة
والعلوم الشرعية واالهتمام
بالتواصــل مع املصلني ،فيما

ذكر العسعوسي بعض فضل
أسرة الصالح عليه خاصة فيما
يتعلق بكتاب اهلل تعالى تعلما
وتدريبا.
ثم ألقــى مدير عــام بيت

الزكاة السابق إبراهيم الصالح
كلمة بالنيابة عن أسرة الصالح
حمد اهلل فيها الذي جعل ألهل
القرآن مزية وأي مزية ومنزلة
رفيعة علية ،موجها الشــكر
هلل تعالى أوال وآخرا وظاهرا
وباطنا على توفيقه في جناح
هذه املسابقة املباركة ثم نشكر
وزارة األوقــاف والشــؤون
اإلســامية ممثلــة بالوكيــل
املساعد لشؤون املساجد السيد
داود العسعوســي واملراقــب
الثقافي ممثل إدارة مســاجد
الفروانيــة مســير الظفيري،
كما شكر أولياء أمور الطلبة
على املشاركة في هذه املسابقة
وشــكر احلضور الكرمي وكل
من ساهم في إجناحها.
وفي ختام احلفل ،مت توزيع
اجلوائز على املتسابقني وجلان
التسميع واملشرفني اإلداريني.

حترص مجموعة فوزية السلطان الصحية على توفير العالجات
الصحية املتخصصة في الكويت ،حيث ستقوم املجموعة باستضافة
كل من د.ميريت كودكوڤيتش ،واملمرضة املمارسة دارلني ساويكي،
وهما مسؤولتا عيادة مرض التصلب اجلانبي الضموري في مستشفى
ماساتشوستس العام في بوسطن ،وذلك إللقاء سلسلة من احملاضرات
املتخصصة في كيفية تشخيص وعالج املرضى املصابني باألمراض
العصبية التنكسية ،مثل مرض التصلب اجلانبي الضموري ()ALS
في الكويت .وتهدف املجموعة من خالل استضافة سلسلة احملاضرات
إلى نشر التوعية عن هذا املرض وتوسيع نطاق اجلانب الطبي في
الكويت في مجال عالج أمراض اجلهاز العصبي.
وستقام محاضرة متخصصة في املركز الثقافي مبجمع البروميناد
في  5يونيو الســاعة العاشرة صباحا ،وستحاضر فيها املمرضة
املمارسة ساويكي ملناقشة أفضل املمارسات املتبعة لرعاية املرضى
الذين يعانون من األمراض العصبية التنكسية ،إلى جانب التحديات
احملتملة واألســاليب املختلفة للتعامل مع املرضى وتوفير أفضل
مستوى من الرعاية الطبية .وتعليقا على ذلك ،قالت املدير الطبي
ملجموعة فوزية السلطان الصحية د.إلهام احلمدان« :تعمل مجموعتنا
على تعزيز االلتزام بتشجيع استمرارية التطوير املهني والبحوث
واالرتقاء باملعرفة بشكل مستمر ونحن نعتقد أن مثل هذه احملاضرات
هي مبنزلة منصة حيوية للتواصل مع أهم مقدمي اخلدمات الطبية
والرعاية الصحية في الكويت للمساهمة في تقدمي أفضل رعاية ممكنة
ملجتمعنا» .وأضافت حمدان« :نحن بصدد إطالق عيادة متخصصة
جديدة لتوفير الرعاية املثلى ملرضى التصلب اجلانبي الضموري،
والتي نؤمن بأنها ستلبي متطلبات الكويت املتنامية لرعاية األمراض
العصبية .كما تقوم حاليا فرق عملنا في قســم التأهيل العصبي
وقسم رعاية املسنني بإجراء املشاورات مع أهم األطباء في مستشفى
ماساتشوستس العام ملناقشة التعاون املستقبلي واالستفادة من
خبراتهم في مجال طب اجلهاز العصبي».
وتأتي احملاضرات في إطار التزام املجموعة بتطوير الدراسات
وتعزيز االرتقاء باملعرفة الطبية بشكل مستمر ،وبذلك تستضيف
استشــاريني دوليني لتبــادل خبراتهم مــع املتخصصني احملليني
واالستفادة من األطباء ذوي اخلبرة والكفاءة العالية الذين يعملون في
املجموعة ،باإلضافة إلى ذلك ،تقوم املجموعة باستضافة استشاريني
عامليني حتت مظلتها لتدريب األطباء احملليني ومعاجلة املرضى الذين
يحتاجون إلى خدمات طبية خاصة ورعاية شديدة.
وميكن للمتخصصني املهتمني مبجال األمراض العصبية ومقدمي
الرعايــة الصحية في نفس املجال بالتســجيل حلضور احملاضرة
بعنوان «كيفية العناية مبرضى األمراض العصبية التنكســية»،
وذلك بإرسال تأكيد احلضور عبر البريد االلكترونيHYPERLINK:
«mailto:s.whitehead@fshnkuwait.org» s.whitehead@fshnkuwait.
 .orgوللمزيد من املعلومات حول احملاضرة ،ميكنكم التواصل مع
املجموعة عبر حســاب االنســتغرام @ FSHN_KWوالفيسبوك @
 .FSHNKuwaitمجموعة فوزية السلطان الصحية منظمة غير ربحية
متعددة التخصصات وتضم فريقا من األطباء على أعلى مستوى
من الكفاءة واخلبرة ،حيث تقدم خدمات الرعاية الصحية في عدد
من املجاالت التخصصية مبا في ذلك :إعادة تأهيل األطفال من خالل
مركز تقييم وتأهيل الطفل وطب العائلة والطب الوقائي والصحة
النفسية والعافية والعالج الطبيعي واملهني وعالج النطق واألمراض
العصبية ورعاية املسنني وصحة املرأة والبحث العلمي والتعليم.

انسجام ًا مع شعار «اختالف متميز» وتأكيد ًا لمكانة الفندق المرموقة

غبقة «جميرا شاطئ املسيلة» الرمضانية احتفت باإلعالميني والرعاة املاسيني

سافينو ليوني وإداريو فندق ومنتجع جميرا شاطئ املسيلة في استقبال الضيوف
يوسف غانم

ألنــه الوجهــة األفضــل
للباحثني عــن التفرد في كل
شــيء وانطالقــا من شــعار
«اختالف متميز» ،استضاف
فندق ومنتجع جميرا شاطئ
املســيلة ،الوجهــة الفندقية
األكثــر فخامة فــي الكويت،
غبقــة رمضانيــة لنخبة من
ممثلي وسائل اإلعالم بحضور
العديد من رؤســاء التحرير
والصحافيــن واملصوريــن
وممثلي التلفزيون واإلذاعة
مبا في ذلك مشــاهير مواقع
التواصل االجتماعي والرعاة
املرموقني من الفئة املاســية
لهذا العام.
واســتهل األمســية املدير
العام ســافينو ليوني بكلمة
ترحيبيــة قال فيهــا« :باتت
أمسيتنا اإلعالمية السنوية من
أبرز فعاليات التواصل وأكثرها
شعبية ،فها نحن اليوم جنتمع
إلى جانب شخصيات مرموقة
وذات تأثير فاعل من مختلف

وســائل اإلعالم حتت سقف
واحــد ،نحتفــل بروح شــهر
رمضان الكرمي سويا ،ونغتنم
الفرصة للتعبير عن شكرنا
العميق لكل إعالمي ساهم في
نقل رســالتنا إلــى ضيوفنا
واملجتمــع عمومــا ،وبالتالي
دعمنا للوصــول إلى املكانة
التي حققناها اليوم».
كما توجه سافينو بالشكر
إلى الرعاة املاسيني :كاديالك

زهور رائعة من أليسار

األطفال مبالبسهم التراثية يقدمون القرقيعان في غبقة فندق اجلميرا

أحد األطفال يقدم القرقيعان لسافينو ليوني

الغامن وشركة البوادر العقارية
ومعــرض مقمــش وســراي
للعطور لشراكتهم مع فندق
ومنتجع جميرا شاطئ املسيلة
ومساهمتهم في توفير جتربة
رمضانية فاخرة للضيوف.
ومت تنظيــم الغبقــة فــي
خيمة غاردن كافيه الرمضانية
املزدانة بتصاميم فريدة ،حيث
أمضى الضيوف أمسية رائعة
اســتمتعوا خاللهــا باألجواء

الراقية وتذوقوا أطايب البوفيه
املفتوح احملضر بأنامل طهاة
الفنــدق احملترفني احلائزين
علــى جوائز مرموقة ،إضافة
إلى نكهات الشيشــة اللذيذة
على التــراس املظلل واملطل
على حديقة الفندق.
وتخلــل األمســية عرض
ملجموعة مــن األطفال بالزي
التقليدي أدوا خالله األغاني
واألهازيــج النابضة بالفرح

وفاجــأوا الضيــوف بهدايــا
تذكارية في إطــار احتفاالت
القرقيعان التقليدية ليرسموا
البسمة على وجوه اجلميع.
بدورهــم ،شــارك رعــاة
املنتجــع الفاخر لهــذا العام
في األمسية ،حيث قال محمد
الطلخاوي ،مدير عام «كاديالك
الغامن»« :بالنيابة عن شركتنا
أود أن أمتنــى كل اخليــر
والبركة جلميــع العمالء في

خولة درويش خالل الغبقة

خيمة «غاردن كافيه» جمعت ضيوف غبقة فندق ومنتجع جميرا شاطئ املسيلة

لقطة تذكارية على هامش الغبقة

شهر رمضان الكرمي ،ونعدهم
بعروض مميزة على طرازات
كاديالك لعام  2018انســجاما
مع روح العطاء التي يحملها
هذا الشهر».
من جانبه ،قال نائب رئيس
أول لشــركة «دامــاك» رامي
طبارة« :يسرنا رعاية خيمتي
فندق ومنتجع جميرا شاطئ
املسيلة الرمضانيتني ،حيث
ميثــل الفندق وجهــة مثالية
للتفاعل مع عمالئنا في الكويت
وتعريفهم مبحفظة منشآتنا
الفاخرة واحلائزة على جوائز
مرموقة وسط بيئة احتفالية
رائعة».
بدورهــا ،قالــت خولــة
درويــش ،صاحبــة معرض
مقمش« :يهدف معرض مقمش
إلى إتاحة الفرصة للمشتركني
من ذوي املشاريع الصغيرة
خلــوض التجربــة العمليــة
وليتواجدوا بشــكل رســمي
فــي ســوق العمــل ،ونحــن
نعمل علــى إتاحــة الفرصة
لهم في التواصل مع اجلمهور

استقبال مميز

(زين عالم)

مباشرة والتسويق ملنتجاتهم
وخدماتهــم فــي هذا الشــهر
الفضيل».
من جانبهــا ،قالت رئيس
مجلس إدارة شــركة «سراي
للعطــور» ميســاء حمــدان:
«نعتــز بتعاوننا مــع فندق
ومنتجع جميرا شاطئ املسيلة
على مدار العام وخالل شــهر
رمضــان الكرمي حيث أن هذا
الشهر املبارك يتميز ويكتمل
بالروائــح العطــرة للبخور
والعطور املتنوعة والزيوت
التي تناسب طقوس رمضان
وجميع املناسبات».
وقد ازدانت خيمة «غاردن
كافيــه» بتشــكيالت الزهور
الفريــدة التــي مت إعدادهــا
خصيصــا لهــذه املناســبة
بإشراف اليسار مزيك الرئيس
التنفيذي لشــركة «أليســار
للزهور» ،التي حرصت على
إضافة ملسات تفيض بالفخامة
واألناقة إلى اخليمة.
وقالــت فــي هذا الشــأن:
«نســعى من خــال تصاميم

الزهــور إلــى رســم قصص
وجتــارب لتقــرب الناس من
بعضهــم البعــض ،وهــذا ما
ملســناه الليلــة مــع التقاليد
الرمضانية األصيلة في أحد
أرقى منتجعات الكويت».
هذا ،وترحب قاعة «بدرية»
الرمضانية بالضيوف كل مساء
حتى نهاية الشهر الفضيل على
مآدب اإلفطار العامرة باألطباق
العربية والعاملية الشــهيرة،
كما تفتح أبوابها في أمسيات
الغبقات لتخصهم بتشــكيلة
منتقاة من األطايب الرمضانية.
فيما تقدم خيمة غاردن كافيه
الرمضانيــة جتمعات خاصة
لالحتفال باألصدقاء والعائالت
مع مجموعة مميزة من نكهات
الشيشة واألطباق الرمضانية
الفاخرة وبرنامج من العروض
الترفيهية املباشرة.
وفي اخلتام ،شكر احلضور
إدارة الفندق ومنظمي الغبقة
على جهودهم املميزة واحلفاوة
الكبيرة التي وجدوها من فريق
العمل املميز.

