
منوعات محلية
الثالثاء 26 ابريل 2016

27

استمراراً جلهود مجموعة استدامة ومسؤولية الشركة في تعزيز التزامها برفاهية املوظفني واملجتمع

مجموعة الساير تختتم بنجاح املخيم األخضر لعام 2015

علي، مدير مجموعة التميز 
املؤسسي: 

مجموع����ة  »حت����رص 
الس����اير على تقدمي جتربة 
ملهمة ملوظفيها وش����ركائها 
وعمالئه����ا للحف����اظ عل����ى 
اندفاعهم ورضاهم للمساهمة 
على أفضل وجه. كما أن مثل 
هذه املشاريع واخلدمات يجب 
أن تكون مستدامة لتحقيق 
التطور املس����تمر واحلفاظ 
على جميع جوانب بوصلة 
االس����تدامة الت����ي تبنته����ا 
مجموعة الس����اير في 2014، 
لتحس����ن االعمال ورفاهية 
املوظفن والعمالء واملجتمع 
والبيئ����ة دون كل����ل، لذلك 
فإننا مسرورون »بأن املخيم 
الشتوي - الربيعي للساير قد 
أصبح مبنزلة مالذ للموظفن 
وعائالتهم، ومكانا للتجمع 
والترفي����ه وتب����ادل االفكار 
والتجديد باالضافة إلى كونه 
مكانا للتخلص من ضغوطات 
العمل وصخ����ب وضجيج 
احلي����اة اليومية، ونش����كر 
أعضاء مجلس إدارة مجموعة 
الس����اير القابضة على دعم 
هذه الفكرة ومساعدتنا على 

حتسينها بشكل مستمر«.

االخضر املوسمي في 2016 
منها: 

الوطني  العيد  احتفاالت 
وعي����د التحرير، يوم إجازة 
للمدراء العامن وتقييم جلنة 
حتكيم مسابقة تويوتا لرسم 

سيارة احللم.
وق����ال م.نه����اد احل����اج 

بوصلة االس����تدامة كشعار 
لنا وكمنص����ة ملجموعتنا، 
هذه البوصلة متثل االقتصاد، 
املجتمع، الرفاهية والطبيعة 
مع الوظائف املتكاملة لالدارة 

في املنتصف«.
بع����ض  تنظي����م  ومت 
املناسبات الكبيرة في املخيم 

الس����اير كش����ركة رائدة في 
املمارسات واالنشطة  مجال 
املس����تدامة من خالل تبني 
أفضل العمليات واالجراءات 
ألداء االعم����ال، واملوظفن، 
والطبيع����ة،  واملجتم����ع 
التوج����ه  ولنعك����س ه����ذا 
االس����تراتيجي، قمنا بتبني 

الشركة في مجموعة الساير 
الس����اير  قائ����ال: »مجموعة 
القابض����ة أنش����أت قس����ما 
للتميز املؤسسي لالشراف 
على استدامة االعمال، أنظمة 
اجلودة، الصحة والسالمة 
املهني����ة ورفاهية املوظفن 
لتعزي����ز ص����ورة مجموعة 

مخصصة اللع����اب االطفال 
تتضمن املنزلقات وش����باك 
الزنبركي واألراجيح  القفز 
مع االلتزام الكامل بس����المة 

وأمن الزوار. 
وبهذه املناسبة صرح السيد 
محمد ناصر الساير، رئيس 
إدارة اس����تدامة ومسؤولية 

التزامها  م���ن منطل���ق 
الكبير جتاه املجتمع، أعلنت 
مجموعة الساير عن اختتام 
موسم التخييم 2015 بنجاح 
كبير. وشهد املخيم االخضر، 
الذي مت تنظيمه في مجموعة 
الساير، حشدا هائال يتجاوز 
10000 زائ���ر م���ن موظفي 
مجموعة الساير وعائالتهم 
وأصدقائهم وبعض الضيوف 
الفترة ما  البارزين خ���الل 
بن نوفمب���ر 2015 ومارس 

 .2016
لقد أصبح املوقع وجهة 
مثالي����ة لقضاء عطلة نهاية 
النشاطات  االس����بوع الداء 
الترفيهية ونش����اطات بناء 
الذي يقع  الفرق، واملخي����م 
على مساحة 30000 متر مربع 
محاط باالش����جار اخلضراء 
وخيم كبيرة وصغيرة لتجمع 
االفراد مجهزة بالكامل على 
الطاقة الشمسية. كما يتميز 
امل����كان مبس����احة ترفيهية 
شاس����عة للرجال والنساء 
تتكون من ألعاب داخلية مثل 
تن����س الطاولة وبيبي فوت 
وألع����اب خارجية تتضمن 
الق����دم وكرة  مالعب ك����رة 
الطائرة باالضافة إلى أماكن 

من احتفاالت العيد الوطني في املخيم األخضر

املخيم األخضر.. وشعار السايرمن أنشطة املخيم

لقطة تذكارية خالل مسابقة تويوتا لرسم سيارة احللم

د.وائل السعيد

أحدث مركز لتفتيت حصوات الكلى 
واحلالب بطرق مختلفة مبستشفى هادي

عودة مهرجان نهاية األسبوع من »دبنهامز«

يعمل مستشفى هادي 
دائما عل���ى تلبية رغبات 
مراجعيه ومجتمعه وتطوير 
موظفيه ويتم حتقيق هذا 
من خالل استخدام اساليب 
اجلودة الش���املة، وأيضا 
من خالل توسعة أقسامه 
فمؤخرا شهد قسم جراحة 
البولية  الكلى واملس���الك 
توسعة شاملة ضمت جتديد 
األجهزة وتأمن احتياجات 
املرضى م���ن خالل توفير 
كافة أنواع العمليات خاصة 
املتعلقة بتفتيت حصوات 
الكل���ى واحلالب، حيث مت 
فتح مركز خاص بالتفتيت 
يحتوي على أحدث األجهزة 
املتطورة لعالج حصوات 
الكل���ى وبط���رق مختلفة 
إذ ميك���ن تفتيت احلصى 
عن طري���ق جهاز التفتيت 
اخلارج���ي أي م���ن خارج 
اجلسم بدون تخدير وبدون 

جراحة.
 ويتم تفتيت احلصوات 
من خالل جهاز »الهومليوم 
ف���ي  لي���زر« أول جه���از 
املستش���فيات اخلاص���ة 
بالكويت ذو جودة عالية، 
والذي بفضله متكن القسم 
من إج���راء عملية تفتيت 
حص���وات الكلى واحلالب 
عن طريق إستخدام منظار 
احلالب والكلى املرن وأن 
ه���ذا اجله���از ق���ادر على 
تفتي���ت جميع احلصوات 

بعد النج����اح الباهر الذي 
حققه مهرج����ان عطلة نهاية 
األسبوع لدى »دبنهامز« العام 
املاضي، يعود هذا العام مجددا 
باملزي����د من املفاجآت وس����ط 
أجواء من البهجة واملرح. يقام 
مهرجان عطلة نهاية األسبوع 
من دبنهامز عل����ى مدار ثالثة 
أيام، يستمتع خاللها الزبائن 
في كل أنحاء منطقة الش����رق 
األوسط بعروض وهدايا مذهلة، 
إلى س����حب على  باإلضاف����ة 
جوائز قيمة. وتستعد جميع 
محالت »دبنهامز« في الكويت 
في فرس����ت أڤنيو في مجمع 
األڤنيوز، وفي »ذا جيت مول« 
بالعقيلة، وسوق شرق، ومطار 
الكوي����ت الدولي، الس����تقبال 
زبائنه����ا خالل مهرجان عطلة 
نهاية األسبوع الذي ستنطلق 
فعالياته في الفترة بن 28 و30 
أبري����ل، ويعد دبنهامز زبائنه 
بعطلة نهاية أس����بوع مميزة 
وفرصة لرب����ح 10000 دينار 
كويتي، وجتربة تسوق رائعة 
وعروض مختلفة يوميا تشمل 
أشهر العالمات التجارية لألزياء 
النسائية والرجالية واألطفال 
العناية بالبش����رة  ومنتجات 
واملاكياج والعطور واملستلزمات 
املنزلية، باإلضافة إلى العديد 
من األنش����طة الترفيهية لكل 

أفراد العائلة.
وسيقدم املهرجان لزبائن 
دبنهام����ز هذا الع����ام عروضا 
مذهلة ف����ي الكويت كالعرض 
اخلاص »اشتر قطعة واحصل 
على الثانية مجانا« على جميع 
األزياء احملبوكة والفس����اتن 

بنس���بة جناح عالية جدا، 
حيث يتم تبخير احلصوة 
ثم التفتي���ت الى جزئيات 
إذابة  صغيرة جدا وميكن 
جزء من احلص���وة لعمل 
حتليل ملعرفة مكوناتها وهذا 
اجلهاز ق���ادر على تفتيت 
جميع انواع احلصوات التي 
تستعصى بطرق التفتيت 
االخرى م���ع توفير اعلى 
حماية لالنسجة احمليطة 
للحصوة، ويضم القس���م 
أيضا منظ���ار الكلى الذي 
يستخدم في حاالت حصوات 

الكلى كبيرة احلجم.
في هذا اإلط���ار صرح 
الس���عيد  د.وائ���ل مجدي 
رئيس قسم جراحة الكلى 
واملسالك ومسالك البولية 

وتشكيالت األزياء الرائعة ألكثر 
من 18 مصمما عامليا لدى دبنهامز 
ومالءات األسرة واألحذية. كما 
سيس����تضيف محل دبنهامز 
ف����ي األڤنيوز يوم اجلمعة 29 
أبريل من الساعة 5:30 مساء 
الغرافيت����ي املعروف  فن����ان 
»Monstariam@« لالستمتاع 
برسوماته وتصاميمه على أزياء 
اجلين����ز واألحذية واحلقائب 
اجللدية. كما ستمنح احملالت 
العثور على  زبائنها فرص����ة 
»العالق����ة الذهبية« للحصول 
على جوائز فوري����ة تبدأ من 

لألطف���ال واحلائ���ز على 
دكت���وراه جراح���ة الكلى 
واملسالك البولية واألمراض 
التناس���لية والعقم وهو 
عضو اجلمعية االوروبية 
الكلى واملس���الك  جلراحة 
البولية نحن مبستش���فى 
هادي أمنا العديد من الطرق 
املختلفة لتفتيت حصوات 
الكل���ى واحلالب مما يتيح 
للطبيب اختياره للمريض 
أنسب طريقة تفتيت لضمان 
أعلى نسبة جناح للحالة.

وأضاف د.وائل مجدي 
الس���عيد »أي���ا كان مكان 
احلصوات سواء كانت في 
املثانة، او احلالب، او حوض 
الكلى او جيوب الكلى، فانه 
اصبح الوصول اليها سهال 
بس���بب التقدم الهائل في 
املناظير وبالذات استخدام 
املناظي���ر املرنة مع القدرة 
على تفتيتها وحتويلها الى 
ذرات رمال وأضاف وجود 
احلص���وات ف���ي احلالب 
من أكثر املش���اكل شيوعا، 
ويرجع الس���بب الرئيسي 
في ذل���ك إما إل���ى عوامل 
وراثية أو اإلكثار من تناول 
التي  األطعمة واملاكوالت، 
حتتوي على نسب عالية من 
االمالح باإلضافة إلى إجراء 
الفحوصات الدورية، حتى 
يتم اكتشافها قبل أن يزيد 
حجمها، ويصعب نزولها 

بالعالج.

قس����ائم تس����وق إلى دعوات 
مجانية لشخصن في مطاعم 
الشايع. وسيقام السحب على 
اجلائزة الكبرى في كل بلد على 
حدة، وفي الكويت، سيربح أحد 
الزبائن بطاقة الشايع برصيد 
10000 دينار كويتي. وسيحظى 
كل زبون يتسوق في دبنهامز 
أثناء املهرجان بفرصة لدخول 
الس����حب مقابل كل 10 دنانير 
كويتية ينفقه����ا، وكلما زادت 
قيمة مشترياتك، زادت فرصك 
الفوز، وسيجري السحب  في 
الختيار الرابح الثالثاء 10 مايو 

املقبل، في مجمع األڤنيوز.
وستوفر محالت دبنهامز 
لزبائنها خالل مهرجان عطلة 
نهاية األسبوع التسوق وسط 
أجواء ممتعة من املوس����يقى 
املبهج����ة واألنش����طة املرحة 
كالرس����م على الوجه لألطفال 
وعروض املهرجن، باإلضافة 
إلى تقدمي تشكيلة رائعة من 
املش����روبات واملرطب����ات من 
پنكبري وستاربكس في محالت 

محددة.

عروض مذهلة 
وفرصة لربح 
10000 دينار 

كويتي

تفتيت احلصوات 
من خالل جهاز 

»الهومليوم ليزر« 
أول جهاز في 
املستشفيات 

اخلاصة بالكويت


