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مستشفى السيف يحصل على جائزة التميز 

زيبا رفيق تفتتح »مركز تدريب العناية الشخصية«  
بمستشفى ومستوصف الراشد 

صرحت خبيرة التجميل والعناية بالبشرة واملدربة الدولية 
ومستشار التسويق مبستش���فى الراشد زيبا رفيق بأنه سيتم 
افتتاح اول مركز باخلليج مبستش���فى الراش���د »مركز زي�����با 
رفيق لتدريب العناية الشخصية« ومستوصف الراشد باجلهراء، 
وذلك ألن اغلب الس���يدات ليست لديهن خبرة بالعناية بالبشرة 
والتجميل وعدم إمكانية فهم نوع بش���رتهن وكيفية العناية بها 
ومعرفة نوع بش���رتك هي احللقة املفقودة في معرفة االستفادة 
من منتجات العناية بالبشرة وأس���اليب العالج للحصول على 

بشرة جميلة.
وأضافت زيبا رفيق انه يجب على كل سيدة فى »مركز تدريب 
العناية الش���خصية«   ان تتحلى بشعار »كوني خبيرة جتميل 
نفسك«، وسيتم ايضا االفتتاح باالضافة الى التعاون مع مستشفيات 

وعيادات اخرى في جميع مناطق الكويت.

حصل مستش���فى الس���يف 
على جائزة التميز لس���نة 2010 
وذلك لتصميمه الفريد وتناسق 
املبنى مع البيئة الكويتية والذي 
صمم على ش���كل شراع املركب 
وهو ما يرتب���ط ببيئة الكويت 
وكذلك اللتزام املستشفى باحلفاظ 
على البيئة من حيث التصميم، 
وبناء املستشفى بشكل ذكي عبر 
إدخال أحدث التقنيات الستخدام 
الطاقة بفعالية من أجل التخفيف 
من االنبعاثات الغازية ومعاجلة 
النفاي���ات الطبي���ة وفق أحدث 
القانونية املرعية.  االج���راءات 
من ناحيتها أعربت نائب رئيس 
العامة في  التسويق والعالقات 
الشركة املتحدة للخدمات الطبية 
هند الغربللي عن بالغ سعادتها 
الس���يف  حلصول مستش���فى 
عل���ى هذه اجلائ���زة، وقالت إن 
مستشفى السيف صمم بشكل 
ذكي وفريد ليتالءم وبشكل جميل 
مع موقعه على شاطئ اخلليج 
العربي وتوفير جميع املميزات 
احلديثة لضمان أعلى مستوى 

من األمان والراح���ة للمرضى، 
حيث ان اإلضاءة باملستش���فى 
صممت لتضيء وتطفئ تلقائيا 
عندما ال يوجد أحد باملكان مما 
يساعد على تخفيف العبء على 
البيئة من االنبعاثات ولتخفيف 
اس���تخدام الطاقة. وكدليل آخر 
على التزام املستش���فى للبيئة، 
فإن جميع النفايات الطبية تتم 
القوانني  معاجلتها صحيا وفق 

احمللية والدولية.
وذكرت الغربللي أن املستشفى 
التقنية  النظ���م  يتمتع بأحدث 
الكتش���اف احلرائق ومكافحتها 
ويتمتع بأجهزة احتواء الدخان، 
حيث ان نظام التش���غيل الذكي 
يبدأ أوتوماتيكيا لضمان سالمة 
املرض���ى وال���زوار، باإلضافة 
إلى أن صنابير املياه تش���تغل 

اتوماتيكيا.

مدير عام عيادة امليدان بشار أسد يتسلم اجلائزة

زيبا رفيق

األنبعي: خدمات متميزة تواكب التطور التكنولوجي في انتظار مساهمي الجمعية

»تعاونية« الروضة وحولي: تطوير شامل على الموقع اإللكتروني

رئيس »تعاونية« القادسية أكد ارتفاع نسبة المبيعات عن العام السابق

الرويح إلنشاء حديقة عامة في القادسية ق3

عامة وشاملة مثل ارقام هواتف 
اجلمعية وفروعها ومحالتها 

التجارية التابعة.
واختتم م.االنبعي تصريحه 
بأن املوقع االلكتروني اجلديد 
com.www.al-rawda1 والذي 
التطوير،  مازال في مرحل���ة 
س���يرى النور قريبا، وستتم 
اضافة خدمات جديدة عليه، 
تبعا الحتياجات املس���اهمني 
واجلمعية، وذل���ك إميانا منا 
بأهمية توفير أعلى مستوى 
من خدمات املساهمني، وبكل 
الوس���ائل املتاحة التي توفر 
للجمهور الكرمي السرعة واملتعة 
في التسوق من اسواق جمعية 
الروضة وحول���ي التعاونية 

وفروعها.

التسويقية  املهرجانات  خالل 
الى تنشيط حركة  التي أدت 
املبيعات، وبني انه جار مخاطبة 
املستشفيات للحصول على 
اخلصومات الالزمة للمساهم 
الى مخاطبة أشهر  باالضافة 
الكويت والش���ركات  مطاعم 
التي تعط���ي خصومات على 
االجهزة االلكترونية وشركات 
بيع املالبس الرياضية وغيرها 
لتحقيق اكبر استفادة تعود على 
املساهم من خالل بطاقة التميز 
الت���ي تعطي احلق  العائلية 
حلاملها في هذه اخلصومات، 
ووعد مبزيد من اخلدمات التي 

تخدم املساهمني.

والت���ي تتضم���ن االعالن عن 
املهرجانات التسويقية واالنشطة 
االجتماعية، موضحا ان املوقع 
سيوفر كذلك خدمة االشتراك 
بالرحالت واالنشطة التي تقدمها 
اجلمعية على مدار العام، عالوة 
عل���ى متك���ني املتصفحني من 
املساهمني الكرام من االستفادة 
من اخلدم���ات املتميزة والتي 
تعنى بالشؤون املالية واالدارية، 
كخدمة معرفة االرباح، والتقرير 

االداري واملالي.
واضاف م.االنبعي ان بإمكان 
املس���اهم الذي ي���زور املوقع 
التسجيل  االلكتروني اجلديد، 
بخدم���ة الرس���ائل الهاتفي���ة 
والرس���ائل البريدي���ة، عالوة 
على ما يوفره املوقع من خدمات 

التجميلية واضافة  الزراعات 
زراع���ات جدي���دة وصيانتها 

وتطوير جميع مرافقها.
الرويح احلكومة  وناش���د 
واجلهات صاحبة االختصاص 
العمل اجلاد عل���ى حتقيق ما 
اهالي  يس���هم ويخدم طموح 
منطقة القادس���ية ويصب في 

خدمة هذا البلد.
مؤكدا ان اجلمعية حترص 
دائم���ا على تطوي���ر خدماتها 
وتبذل جهودا مضنية لتحقيق 

سياستها جتاه اعضائها.
وتطرق الرويح الى مبيعات 
ارتفاع  الى  اجلمعية، فأش���ار 
نسبتها على العام السابق من 

االلكترونية اجلديدة ستتضمن 
خدمات عديدة للمساهمني، حيث 
ميكنهم معرفة آخر اخبار جمعية 
الروضة وحول���ي التعاونية، 

حديقتي قطعة 8، قطعة 9 من 
خالل اع���ادة تصميم وتطوير 

التواصل بني املس���اهمني  في 
واجلمعية، حيث تسهل عليهم 
الوصول الى العديد من اخلدمات 
املتمي���زة واملتنوع���ة، والتي 
التكنولوجي،  التطور  تواكب 
التط��وير  الى ان عملية  الفتا 
هذه جاءت لتلب���ي طموحات 
املساهمني وادارة اجلمعية في 
آن واحد، حي���ث ان اجلمعية 
حتتاج بصورة ماسة الى سرعة 
التواصل مع الزبائن واملساهمني، 
والتي حتتل مرتبة متقدمة في 
سلم اهتمامات مجلس االدارة، 
في حني ان املس���اهمني ايضا 
يتطلعون الى االس���تفادة من 
الكترونيا  املتاح���ة  اخلدمات 

بطريقة أكثر سالسة.
وأش���ار ال���ى ان البواب���ة 

من هذه اجلهة املعنية بالرفض 
أو القبول.

وأشار الرويح الى انه خاطب 
الش���ؤون االجتماعية  وزارة 
والعمل ملخاطبة اجلهات صاحبة 
العالقة بهذا اخلصوص بكتابنا 
املؤرخ في 2010/1/20 ومت عرض 
الكتاب على اللجنة وحتى هذا 
التاريخ لم يأت رد رسمي يفيد 
باإلقدام أو اإلحجام عن تنفيذ 

هذا املوضوع.
الهيئة  انه خاطب  وأوضح 
الزراع���ة  العام���ة لش���ؤون 
الس���مكية للموافقة  والثروة 
التعاقد م���ع اجلمعية  عل���ى 
على ادارة واستغالل وتطوير 

محمد راتب
ال����روضة  وقعت جمعية 
التعاوني���ة ع�����قدا  وحولي 
لت����طوير موقع����ها االلكتروني 
على ش���بكة االن����ترنت مع 
شركة اجناز ميديا، وذلك في 
اطار س���عيها ملواكبة أحدث 
تطورات العص���ر في مجال 
تكنولوجيا املعلومات وتقدمي 
الش���بكة  اخلدمات من خالل 

العنكبوتية.
وفي تصريح صحافي له 
على هامش توقيع العقد، أكد 
رئيس مجلس االدارة في جمعية 
الروضة وحول���ي التعاونية 
م.علي االنبعي ان املوقع اجلديد 
يشكل قناة حضارية وعصرية 
تتس���م بالسالسة والسهولة 

ذكر رئيس جمعية القادسية 
التعاونية د.مشاري الرويح ان 
النائب خالد السلطان دعا في 
تصريح احلكومة الى املوافقة 
على انش���اء حديقة عامة في 
منطقة القادسية قطعة 3 وهذا 
يعضد ويساند ما طلبناه سلفا 
م���ن الهيئة العامة لش���ؤون 
الزراع���ة والثروة الس���مكية 
بكتابنا املؤرخ في 2009/7/16 
بزراعة املساحة الترابية مبنطقة 
القادسية لتعطي منظرا جماليا 
حضاريا ومتنفس���ا طبيعيا 
ألهالي منطقة القادسية، على 
ان تتحمل اجلمعية نفقة ذلك، 
وقال الروي���ح انه لم يأت رد 

م.علي االنبعي

د.مشاري الرويح
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