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Fit Kid تختتم فعاليات مخيم «stc»
Circuit + بالشراكة مع

 ،stc أعلنت شــركة االتصــاالت الكويتية
الرائدة فــي متكني التحــول الرقمي وتقدمي 
اخلدمات املبتكرة واملنصات املتكاملة للعمالء 
Fit Kid by فــي الكويت، عن اختتام فعاليات

stc، املخيم الصيفي املتخصص في أنشــطة 
اللياقــة البدنيــة، والــذي اقيمــت فعالياته 
على مــدار أســبوعني وبالتعــاون مع نادي

.Teeela وتطبيق Circuit + Fitness
وفي بيان لها، أوضحت stc أن هذه املبادرة 
جاءت ضمن سلســلة من األنشطة الصيفية 
التي تنظمها stc في إطار برنامج املسؤولية 
املجتمعية الشامل للشركة حتت شعار «ألننا 
نهتم» بحضــور أنفال عبدالرحيم من فريق 
العالقات العامة في stc واملسؤولة املباشرة 
على هذه املبادرة، مشيرة إلى أن أول أنشطة 
مخيــم Fit Kid أقيمت في الفترة من اجلمعة 
٢٦ إلى الســبت ٢٧ أغسطس، ومت استكمال 
الفعاليــات لألســبوع التالي فــي الفترة من 

اجلمعة ٢ إلى السبت ٣ سبتمبر.
الفعاليــات  إدارة  وأضافــت stc: «متــت 
من قبل عــدد من املدربــني املتخصصني في

Circuit + Fitness والذيــن قامــوا بترتيــب 
العديــد من األنشــطة لألطفال مبــا في ذلك 
جلسات اللياقة البدنية وتقنيات الدفاع عن 
النفس وتعليمات التغذية ومتارين اجلمباز. 

باإلضافة إلى جلسات خاصة للقاء والترحيب 
 ،Avengers من فيلم آفنجرز Marvel بشخصيات
نظم تطبيق Teeela أنشطة ترفيهية لألطفال 
في منطقة االنتظار في صالة األلعاب الرياضية 
ضمن تعاوننا وشراكتنا املثمرة والناجحة من 
خالل اقامة العديد من الفعاليات مثل فعالية 

«Purple Island» في مول ٣٦٠.
من جهتها، قالت دانة فيصل اجلاسم، مدير 
عام إدارة اتصاالت الشركات في stc: يسعدنا 
إطالق هذه املبادرة التي اقيمت خالل عطالت 
األسبوع وعلى مدار أسبوعني، بهدف أساسي 
يركز على تثقيف األطفال حول أهمية االهتمام 
بالصحة وممارســة أنشطة اللياقة البدنية، 

وتبني منط حياة صحية.
وذكرت اجلاسم: «يهدف تعاوننا مع تطبيق 
Circuit + Fitness وTeeela إلى تزويد املشاركني 
االطفال والشباب بتجربة مسلية ومفيدة في 
الوقت ذاته خالل تعريفهم بســبل احملافظة 
على صحة العقل واجلسم والصحة الغذائية 
بشكل عام، مما يوفر منط حياة متوازنا، وهو 
ركن من الركائز االساسية الذي نركز عليه في 
استراتيجيتنا املجتمعية لدى توعية املجتمع 
وجنــد أنه من الضروري تطوير ثقافة جيل 
الشباب بشكل خاص بأهمية تبني مثل هذه 

املمارسات في سن مبكرة».

في إطار أنشطتها الصيفية ومشاركة أكثر من ٤٠ طفالً مع عائالتهم

circuit تتوسط االطفال املشاركني مع مدربي نادي stc أنفال عبدالرحيم من فريق العالقات العامة من

جانب من فعاليات االطفال في املخيم مشاركة األطفال في األنشطة املتنوعة في املخيم

افتتاح مركز «التميز» ألمراض القلب والباطنية مبستشفى هادي

حنان عبداملعبود

افتتح مستشــفى هــادي مركزا 
جديدا ألمــراض القلــب والباطنية 
يضم أحدث التقنيات وأفضل املناهج 
للرعاية الطبية السريرية الشاملة.
وحرصــا علــى مواكبــة تطــور 
العصــر في املجال الطبــي كعادته، 
يســعى مستشفى هادي إلى مرافقة 
املريــض فــي رحلتــه العالجية في 
عياداتها وإشراكه مع عائلته في أدق 
التفاصيل لتحسني وتطوير اخلدمات 

في املستشفى. 
وبهذه املناسبة أقيم حفل افتتاح 
بحضور املدير العام ملستشفى هادي 
فهد امليلم، والشيخ فهد جابر الصباح 
وحشود من الطواقم الطبية واملجتمع 

املدني.
 مــن جانبها، أكــدت نائب املدير 
العام د.فاتن امليلم على االستمرار في 
الرؤية االستراتيجية للمستشفى الذي 
يحرص دائما على أن يجمع بني تقدمي 
أفضل وأحدث معايير اخلدمات الطبية 
مــع رفاهيــة عمالئه للوصــول الى 
Integrative) الرعاية الصحية الشاملة

Medicine)، وباإلضافة إلى اإلعدادات 
املذهلة للمركز اجلديد والتكنولوجيا 
الرائدة وفخامة املكان يفخر املستشفى 
بأطبائه حاملي الشــهادات العاملية 
ذوي اخلبرة األوروبية واألميركية 

والكندية والكويتية.
واجلدير بالذكر أن مركز التميز 
اجلديد يقع بالقرب من قسم الطوارئ 
مما يساهم ويسرع في عملية تقدمي 

العنايــة للمرضى من ذوي احلاالت 
احلرجة طبقا للمعايير الدولية.

بدوره، أشــار املديــر الطبي في 
مستشفى هادي د.عبد الواحد بلوش 
إلى أن أفضل بيئة للشفاء هي التي 
تشتمل على تعاون املريض وعائلته 
مع مقدمي الرعايــة الصحية وعبر 
دعمهم بعضهم لبعض، لذلك نعتبر أن 
املريض وعائلته هم الشريك الرئيسي 
لتطوير وحتسني اخلدمات املقدمة من 
خالل استشارته واألخذ بعني االعتبار 
أولوياته وأهدافه، كما أن مستشفى 
هادي اعتمد نظام الصحة املتكاملة 
وإستراتيجية تعدد االختصاصات 

.(Multi-disciplinary)
ويعد افتتاح عيادات مركز التميز 
ألمــراض القلــب والباطنية خطوة 

متقدمة لضمان توفير جتربة رعاية 
صحية ضمن مبادئ الرعاية الشاملة 
واملتكاملة وسرعة توفيرها في بيئة 

خالية من التوتر.
 يشتمل املركز على أحدث وحدة 
لرعاية أمراض القلب وملحق وحدة 
القسطرة وعدد من العيادات اخلارجية 

ألمراض الباطنية والدم.
ويقدم مستشــفى هادى منوذجا 
وحيدا للرعايــة الصحية املتكاملة 
والشــاملة فــي الكويت عبر قســم 
Essential Wellness في الطابق الرابع. 
ان توافر هذه البيئة للعالج تعتبر 
مزيجا فريدا من الطب احلديث املبني 
على األدلة مــع العالجات املتكاملة 
الشــاملة  والرؤيــة  والطبيعيــة 

للمريض.

فهد امليلم وعدد من قيادات مستشفى هادي

أحدث التقنيات لراحة املرضى املدير العام فهد امليلم يقص شريط االفتتاح


