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طارق محمود وسناء القمالس خالل توقيع اتفاقية التعاون 

»األهلي املتحد« يوّقع اتفاقية تعاون مع مشروع
أمنية إلعادة تدوير مخلفات العبوات البالستيكية

ساعات HEARTY LOVE.. لعيد احلب

فــي إطار دعمــه املتواصل 
للمبادرات املجتمعية املتعددة، 
وخاصة تلك املتعلقة باحملافظة 
على البيئة، وقع البنك األهلي 
املتحد اتفاقية تعاون مع مشروع 
أمنية إلعــادة تدوير مخلفات 
العبوات البالستيكية املستخدمة 
في املبنى الرئيسي للبنك وفى 

املنطقة احمليطة به. 
وتتضمــن هــذه املبــادرة 
توزيــع حاويــات خاصــة في 
املبنى الرئيسي للبنك واملنطقة 
احمليطــة به ليتــم بها جتميع 
مخلفات عبوات املياه املستعملة 
أو أي عبوات بالستيكية حتمل 
رقــم واحد فــي رمــز التدوير 
 »PETواملعروفة عامليا باسم»١
ومــن ثم تســليمها ملشــروع 
أمنيــة ليقومــوا بتجميعهــا 
وإعادة تدويرها. وتعليقا على 
هذه املبادرة، قال النائب األول 
للرئيس التنفيــذي ملجموعة 
اخلدمات املصرفية للبنك األهلي 
املتحد طارق محمود: حرصنا 
على التعاون مع »أمنية« انطالقا 
من إمياننا بأهمية نشر ثقافة 
إعــادة التدويــر بــن موظفي 
وعمالء البنك، ما ينعكس على 
تغيير سلوك األفراد في بيئة 
العمــل وفى حياتهــم اليومية 
بشكل عام وتشــجيعهم على 

»دجاج نايف« يقدم »فيلية البوري« اللذيذ
تقدم مطاعــم دجاج نايف 
أقــوى العــروض مبناســبة 
العــام اجلديــد تســتمر حتى 
مــن  والعشــرين  اخلامــس 
ينايــر اجلاري، يضم العرض 
تشكيلة متنوعة من األصناف 
املميزة املفضلة لدى الزبائن، 
باإلضافة الى تشكيلة مبتكرة 
من املنتجات اجلديدة.  الفيلية 
بالبوري الشهي الشهير الذي 
نال استحســان الزبائن على 
مدار الســنوات السابقة يقدم 
بوجبة مثالية بناء على رغبة 
الزبائن، اكسترا بوري املكونة 
من ٢ ساندوتش فيلية بالبوري 
التــي جتمــع اصابــع الفيلية 
الطازجــة واجلبنــة الذائبــة 
واخلــس الطــازج واملايونيز 
في خبزة بوري طرية ولذيذة 
تقدم مع البطاطس املقرمشة 
والبيبسي املنعش بحجم امليجا 
بسعر خاص جدا وذلك لفترة 
محدودة، باإلضافة الى أصناف 
جديدة مبتكرة أعدت خصوصا 
في مطبخ دجاج نايف لتقدمي 
كل ما هو جديد في عالم املذاق. 
وهابي تشوكوتشك احملضرة 
مــن قطــع الدجــاج الطازجة 
الصافي ١٠٠% املتبلة باخللطة 
اخلاصــة حتضــر مقرمشــة 
وذهبيــة وتقدم مــع صوص 
التشــوكو اللذيــذ، باإلضافة 
الى تشوكو ستربس احملضر 
من صــدور الدجــاج الذهبية 
املقرمشــة ويقدم مع صوص 
التشــوكو. والتشوكوتشــك 
بوري الغني باملذاق الذي يجمع 
املذاق املالح مع احللو ليضيف 
إلــى املذاق متعة مع كل لقمة، 
قدمت البراوني كيك الشــهية 
بأسعار خاصة، ويجدر الذكر 
ان األصناف اجلديدة متوافرة 
في جميع فروع مطاعم دجاج 
نايف. واجلديــر بالذكر أن ما 
مييز قائمة طعام دجاج نايف 
باملقــام األول هــو اســتخدام 
الدجاج الكويتــي الطازج من 
مزارع نايف الكويتية لذا كان 
شعار »دجاجنا من مزارعنا« 
شــعارا تفتخر بــه، باإلضافة 
الى املــذاق األصلي والتتبيلة 
اخلاصة مبطاعم دجاج نايف، 
وميكن الطلب من خالل الفروع 
املنتشرة في جميع محافظات 
الكويــت أو مــن خــالل مركز 
خلدمــة   ١٨٠٨777 االتصــال 

التوصيل.

انتهى وقت كتالت الثلج املتأللئة، وقريبا 
ستمطر قلوبا، وبالفعل، يزخر ابتكار سواتش 
األخير، ساعة HEARTY LOVE، بكل ما يحتاج 
اليه يوم عيد احلب من رومانســية جذابة، 
يتميز هذا اإلصدار اخلاص مبزجه بن الفرادة 
والعملية في منط يتألف من قلوب هندسية 

ملفتة للنظر. 
تقدم الشركة هذا اإلصدار املرقم واحملدود 
بـ7654 قطعة فقط، وذلك ضمن غالف مميز 
جميل حيث تبرز هذه الساعة من داخل علبة 
دائريــة بيضاء اللون مغطاة بقلوب حمراء 
صغيرة احلجم، ويشــار إلى أن هذا النمط 
يتناسق متاما مع النقش املطبوع على سوار 
الساعة. ال يهم كيف سيكون الطقس يوم ١4 
فبراير املقبل، فساعة HEARTY LOVE سوف 
تضمن توفير وابل من القلوب التي ستمطر 
في اليوم االكثر رومانسية في العام، مع هذا 
اإلصدار اخلاص بعيد احلب، ميكنك ارتداء 

ساعة سواتش على الدوام.

ممارســة ســلوكيات صديقة 
للبيئــة، فنحــن نؤمــن بــأن 
التغيير الفعال واحلقيقي يبدأ 
من داخل اإلنسان. وموظفونا هم 
مواردنا األكثر قيمة، وبالتالي 
فإننا نسعى لتكثيف استثمارنا 
ومسؤوليتنا داخليا لتوجيه 
أنشــطتنا نحو تعزيــز ثقافة 
البيئــة الصحيــة داخل البنك 
والتــي تؤثر إيجابــا على أداء 
عمل املوظفن بشكل ملحوظ.

وأوضح محمود أن تعاون 
البنك مع مشروع أمنية والذي 
يقوم على إدارته مجموعة من 
الشــباب الكويتي على رأسهم 

فرح شعبان وسناء القمالس، 
يعكــس تقديرنــا للمبــادرات 
الشــبابية التي تقوم بسواعد 
شباب كويتي طموح اختار أن 
يواجه حتديا مهما في العمل على 
احلفاظ على البيئة وتطويرها 
لتحقيــق التنمية املســتدامة 
وتطوير الصناعة في الكويت.

وذكر أن البنك األهلي املتحد 
يسعى بشكل دائم إلى إحداث 
الفارق في املجتمع والبيئة، من 
خالل املبادرات البيئية املتميزة، 
ومن هــذا املنطلق ســنواصل 
جهودنا للعمل على رفع الوعي 

وتعميق الثقافة البيئية.

محمود: نشر ثقافة 
إعادة التدوير بني 
موظفي وعمالء 

البنك لتغيير 
السلوك في احلياة 

اليومية

الهاجري: املريض 
يخرج في نفس 
اليوم وال تتعدى 

فترة بقائه 
باملستشفى أكثر 

من 8 ساعات 

العمليات حتسن 
السائل املنوي 

بنسبة 70% وتزيد 
فرص اإلجناب من 

50% إلى %60

د.مي األنصاري ود.عبداملطلب البالم وم.يعقوب اخلباز وم.وليد العوضي وم.رغداء الهرمي

بالتعاون مع كلية العمارة بجامعة الكويت

»املشروعات السياحية« تطلق »بيئة حضرية جديدة«

إقبال الفت على معرض »نهاية العام« مبشرف

فــي إطــار جهودهــا لدعم 
املواهب احمللية الشــابة عبر 
مختلف القطاعات واملجاالت، 
أطلقــت شــركة املشــروعات 
الســياحية مؤخــرا مبــادرة 
بالتعاون مع كلية العمارة في 
جامعــة الكويت حتت عنوان 
»نحو بيئــة حضرية جديدة: 
إعــادة التفكيــر فــي الواجهة 
البحرية الكويتية«، حيث تهدف 
هذه املبادرة إلى تشجيع الطلبة 
على املشاركة بشكل فعال في 
التنميــة الوطنيــة من خالل 
تطوير مشاريع تساهم ببناء 
مســتقبل املجتمــع بقطاعاته 

املختلفة.
وقد صممت هــذه املبادرة 
ملســاعدة الطلبة على تطوير 
مواهبهــم وقدراتهــم ودفعهم 
للتميــز واالبتــكار من خالل 
إعطائهم الفرصة إلعادة تصميم 
وتصور أحد أبرز وأهم مرافق 
شركة املشروعات السياحية، 
الواجهة البحرية، والتي تشمل 
أهم املعالم الوطنية في الكويت، 
أبــراج الكويــت. وعلــى مدى 
الفصــل الدراســي األول، قام 
الطلبــة بتطوير مشــاريعهم 
حتت إشــراف كليــة العمارة، 
بالتعــاون مع املهندســن من 
شركة املشروعات السياحية.

وأقيــم معــرض خــاص 

تشــهد أنشــطة معــرض 
 4B نهاية العــام« في القاعة«
علــى ارض املعارض الدولية 
مبشرف حضورا وإقباال الفتا 
من املواطنن واملقيمن، حيث 
انطلقــت فعالياتــه في نهاية 
شهر ديسمبر املاضي لتستمر 
عروضــه وانشــطته حتى 9 

يناير اجلاري. 
ويشارك في املعرض حشد 
من الشركات واجلهات العارضة 
وصلت الى أكثر من ١4٠ جناحا 

لتســتعرض منتجاتهــا التي 
متثل بضائع من دول كاألردن 
وفلسطن ولبنان، والسعودية 
واليمن والبحرين واإلمارات، 
ومصــر،  وتركيــا  وعمــان 
وباكســتان والهنــد والصن 
والهنــد إضافة الــى الكويت، 
ويحفل املعرض بأنشطة هامة 
عديدة ويســتهدف استقطاب 
شــرائح مختلفة من الزبائن 
تناسب مختلف األذواق، حيث 
انــه تزامن مــع نهايــة العام 

وعطلــة رأس الســنة وأعياد 
امليــالد والتــي واكبها هبوط 
درجــات احلــرارة لتنتعــش 
طلعات البر واملخيمات، فيما 
تعد هذه الفترة من أهم فترات 
مواســم التســوق األمر الذي 
يدفع الكثيرين الى شراء الهدايا 
واقتناء مســتلزمات األســرة 
الســفر ورواد  ومســتلزمات 

البر والتخييم.
 وبإمكان اجلمهور اغتنام 
الفرصــة بزيــارة املعــرض 

واالســتفادة مما يوفــره من 
أجواء تسوق أسرية وبضائع 
مميــزة جلميع أفراد األســرة 
كبارا وصغارا، حيث يستقبل 
 4B املعــرض زواره بالصالة
علــى فترتــن صباحيــة من 
الساعة 9:٣٠ صباحا الى ١:٠٠ 
ظهرا، ومســائية من الساعة 
4:٣٠ عصرا إلى ١٠ مساء، ويوم 
اجلمعة فترة مسائية فقط من 
الســاعة 4 عصرا الى الساعة 

١٠:٣٠ مساء.

ملشاريع الطلبة الذين شاركوا 
في هذه املبادرة في بهو املبنى 
الرئيسي للشــركة، والذي مت 
افتتاحه بحضور مجموعة من 
األســاتذة في جامعة الكويت 
وهم: د.مي األنصاري، املهندس 
القطــان،  املعمــاري يوســف 
واملهنــدس املعمــاري حمــد 
اخلليفي. هذا ومت اختيار أفضل 
ثالثة مشــاريع من بن جميع 
املشاريع املقدمة من قبل جلنة 
حتكيم متخصصة من شركة 
املشروعات السياحية، حيث 
مت تكــرمي أصحابها في احلفل 
اخلتامي للمعرض وتقدمي هدايا 
عينيــة لهم، ومــن ثم عرض 
املشاريع الثالثة الفائزة مببنى 

أبراج الكويت.

وتأتي هذه املبادرة كجزء 
من رؤية شــركة املشروعات 
السياحية االستراتيجية التي 
تســعى إلى لعب دور مهم في 
تعزيز املواهب والقدرات لدى 
األجيال الناشــئة، انطالقا من 
إميان الشركة بأهمية االستثمار 
بالطاقات الشابة وتبني أفكارهم 
املبتكرة ورؤيتهم العصرية، كما 
تعتبر هذه املبادرة مع جامعة 
الكويت األولى من بن سلسلة 
من البرامج واملبــادرات التي 
تستهدف شريحة الشباب في 
الكويت والتي تعتزم الشركة 
إطالقها في اآلونة املقبلة، بهدف 
توفير منصة للشباب متكنهم 
من استعراض أفكارهم وإبراز 

مواهبهم.

د.دليم الهاجري مع فريق اجلراحة في املستشفى د.دليم الهاجري

بعد أن أثبت فعاليته في عالج العقم

ربط دوالي اخلصية باستخدام امليكروسكوب اجلراحي  
املتطور بقسم املسالك البولية في »دار الشفاء«

دوالي اخلصية، حيث إن هذا 
النــوع من العمليــات يتطلب 
فقــط اجــراء فتحــة صغيرة 
طولها ال يتعدى ٢ ســم، وهي 
تعتبــر مــن جراحــات اليوم 
الواحد حيــث يدخل املريض 
الى املستشفى ويخرج في نفس 
اليوم وال تتعدى فترة بقائه في 
املستشفى أكثر من ٨ ساعات.
وعن نتائج هذا النوع من 
العمليات، فقد أشارت األبحاث 
الى أنها تزيد من نسبة حتسن 
الســائل املنوي عند 7٠% من 
احلاالت كما أنها تزيد من فرص 
االجناب بنسبة 5٠% الى %6٠.
وتابــع: النجــاح الــذي مت 
حتقيقه في هــذه احلالة يعد 
دليال اضافيا على أن مستشفى 
دار الشفاء يواصل اثبات دوره 
الريــادي فــي املجتمع احمللي 
واالقليمــي، من خــالل تقدمي 
خدمات رعاية صحية متميزة.
اجلديــر بالذكر أن قســم 
البوليــة  جراحــة املســالك 
والعقم مبستشفى دار الشفاء 
يضم فريقــا طبيا مميزا من 
استشــارين واختصاصين 
ذوي خبــرة وكفــاءة عاليــة 
يســاندهم أحــدث األجهــزة 
والتقنيــات لتقــدمي خدمات 
العــالج الدوائــي واجلراحي 
للمرضــى املصابن بأمراض 
في اجلهاز البولي والتناسلي 
سواء كانت حميدة أو خبيثة، 
الكليتــان،  ضمنهــا  ومــن 
املثانــة، االحليل  احلالبــان، 
واألعضاء التناسلية الذكرية 

واألنثوية.
القســم خدمــات  ويقــدم 
تشــخيص وعــالج األمراض 

بواســطة أحدث التقنيات 
العاملية، متكن د. دليم الهاجري 
اختصاصي جراحة املســالك 
البولية والعقم في مستشفى 
دار الشــفاء من اجراء عملية 
لربط دوالي اخلصية باستخدام 
امليكرسكوب اجلراحي  تقنية 

املتطور.
واجلديــر بالذكر أن دوالي 
اخلصية هي عبارة عن توسع 
في أوردة اخلصية ينتج عنها 
ارجتاع في الدم في هذه األوعية 
الدموية مما يؤدي الى ارتفاع 
في درجة احلرارة في املنطقة 
احمليطة باخلصيــة وبالتالي 
يسبب ضررا على اخلصيتن 
ممــا يؤدي الى ضعــف انتاج 
احليوانات املنوية الذي يسبب 

حدوث العقم عند الرجال.
وفــي هــذا الصــدد، قــال 
د.دليــم الهاجري اختصاصي 
جراحة املسالك البولية والعقم 
واحلاصل على تخصص دقيق 
فــي جراحة أمــراض الصحة 
اجلنسية من مستشفى سانت 
سيمون في فرنسا كما أنه أول 
جراح مســالك بوليــة معتمد 
في جراحات أمراض الذكورة 
والعقم والصحة اجلنسية:عالج 
الدوالي يتم مــن خالل اجراء 
العمليــات اجلراحيــة وليس 
من خالل األدوية، وللعمليات 
اجلراحية عدة طرق منها الفتح 
اجلراحــي التقليــدي، املنظار 
اجلراحي، األشــعة التداخلية 

أو جراحة املايكروسكوب.
الدراسات  أثبتت  وأضاف: 
جراحــة  أن  واألبحــاث 
امليكروســكوب املتطــور هي 
األفضــل على االطــالق لربط 

البوليــة والتناســلية مثــل 
ســلس البول وخلل التفريغ 
جهــاز  باســتخدام  البولــي 
فحــص حركــة البــول، عالج 
البوليــة باملنظــار  احلــاالت 
والتي تشمل تفتيت حصوات 
الكلــى واحلالــب باســتخدام 
املناظير واملوجات التصادمية، 
العمليات اجلراحية التقليدية 
والعمليــات باملناظير كعالج 
األورام بالكلى واملسالك البولية 
والبروســتاتا واخلصيتــن 
والصفن، اجلراحات الترميمية 
كعمليات اصالح التشــوهات 
اخللقية مثل اخلصية املعلقة 
وتصليح عيوب مجرى البول 
وعــالج األورام مــن خــالل 
اجراءات جراحية الستئصال 
األورام السرطانية من املسالك 
البولية عند الرجال والنساء 
مثل أورام البروستاتا والكلى 
واخلصية، باالضافة الى عالج 
التهاب املسالك البولية وعالج 
أمراض املسالك البولية الناجتة 
عــن أمــراض عصبيــة، مثل 

االصابات بالنخاع الشوكي.
كمــا يقدم القســم خدماته 
العالجيــة للنســاء كعــالج 
اضطرابــات املســالك البولية 
السفلية للنساء مثل التسرب 
البولي، فرط النشاط باملثانة، 
ارتخــاء أعضــاء احلــوض، 
وللرجال كعالج أمراض املسالك 
البوليــة واخلصوبــة والتي 
تشمل عالج الضعف اجلنسي 
وحاالت العقم وعالج تضخم 
البروستاتا بواسطة عمليات 
جراحية صغيرة، باالضافه الى 
عالج مشاكل املسالك البولية 

لدى األطفال واليافعن.
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