
االثنين 18 يناير 2010   25مجتمع
عيادة »اإلنترناشيونال كلينك«

ترعى أسبوع الصحة  في »الهندسة والبترول«

ضمن اطار خطتها لتوسيع 
رقع���ة نش���اطاتها، ووفق���ا 
الستراتيجيتها القاضية بتحقيق 
أقصى سبل التعاون والنشاط مع 
اجلامعات واملدارس والشركات، 
شاركت عيادة االنترناشيونال 
كلينك بالتنس���يق م���ع كلية 
الهندس���ة والبترول مبعرض 
أس���بوع الصحة التاسع حتت 
ش���عار »صحتي مسؤوليتي« 
وذلك حت���ت رعاية عميد كلية 
الهندس���ة والبت���رول د.طاهر 

الصحاف.
االنترناشيونال  وحرصت 
كلينك على تفعي���ل اخلدمات 
الطبية غير املسبوقة في الكويت 
من منطلق حرصها على صحة 
وس���امة اجلميع ورغبتها في 
توفير النصائح واالرش���ادات 
السليمة لألفراد واملؤسسات، 
قامت العيادة خال هذه املشاركة 
بتقدمي خدمة فحص ضغط الدم 
والسكر للطاب والزوار، وتوافد 
عدد كبير من الطاب والزوار 
عل���ى جناح االنترناش���يونال 

ملتقى تربوي وزيارات
 في »جليب الشيوخ المتوسطة بنات«

استقبلت مدرسة جليب الشيوخ املتوسطة بنات 
مدي���ري ومديرات املرحلة املتوس���طة وذلك ضمن 
برنامج تبادل الزيارات وتزامن برنامج الزيارة مع 
افتتاح امللتقى التربوي حتت شعار »نهوض وارتقاء 
متيز في العطاء« وتضمن البرنامج جولة في أرجاء 
املدرس���ة وورش���ة عمل مقدمة من مديرة املدرسة 
أ.جميلة العن���زي بعنوان »من خبرتي« وقد لقيت 
تفاعا واستحسانا من احلضور ثم انتهى البرنامج 
بورشة عمل مقدمة من قسم اللغة العربية بعنوان 

»القراءة احلرة«.

عبداهلل أن الهدف من املعرض 
هو نشر الوعي الصحي ومتابعة 
آلخر التطورات التكنولوجية في 
املجال الطبي الذي تسعى العيادة 

لتوفيره للشريحة املعنية.
واجلدير بالذك���ر ان عيادة 
االنترناشيونال كلينك هي إحدى 
الشركات التابعة للشركة املتحدة 

للخدمات الطبية

كلينك بقصد االستفادة من خدمات 
العيادة، وقام الطاقم الطبي املرافق 
للعيادة املجهز بأحدث األدوات 
والتقنيات وتقدمي االستشارات 
الطبية والنصائح لرواد املعرض 
حول كيفية احملافظة على الصحة. 
»وكما قيل درهم وقاية خير من 
قنطار عاج«. وأوضحت مديرة 
التسويق والعاقات العامة رحيمة 

د.طاهر الصحاف ورحيمة أشكناني ومشاركات باملعرض

تكرمي أحد املشاركني بالبرنامج

.. ومشاركة تتسلم شهادتها

.. وشهادة ملشاركة بالبرنامج

مديرة التسويق رحيمة أشكناني

رحيمة أشكناني تتحدث للصحاف عن أنشطة »اإلنترناشيونال كلينك« الصحية

محافظ العاصمة الشيخ علي اجلابر والسفير العماني سالم املعشني أثناء اللقاء

جانب من ورشة العمل صورة تذكارية للمشاركني بالبرنامج التدريبي

محافظ العاصمة
 استقبل السفير العماني

استقبل محافظ العاصمة الشيخ علي اجلابر في مكتبه 
سفير سلطنة عمان الشقيقة لدى الكويت سالم املعشني، 
وفي بداي���ة اللقاء رحب احملافظ بالس���فير وتبادل معه 
األحاديث الودية التي تناولت العاقة الثنائية بني البلدين 
الشقيقني وسبل تعزيزها وذلك من خال الزيارات املتبادلة 
بني اجلانبني وعلى جميع األصعدة، كما مت التباحث حول 
إمكانية قيام احملافظ بزيارة الى س���لطنة عمان الشقيقة 
بدعوة من محافظ محافظة ظفار، والتنسيق حول الزيارة 

متهيدا لتوجيه دعوة رسمية بهذا الشأن.
وفي نهاية اللقاء شكر اجلابر محافظ ظفار واملعشني على 

هذه الدعوة، واعدا بتلبيتها في أقرب فرصة ممكنة.

ختام برنامج التقنية النفسية
 في »الشباب والرياضة«

اختتم مكتب التطوير اإلداري التابع للهيئة العامة للشباب 
والرياضة البرنامج التدريبي تقنية احلرية النفسية والذي 
حاضر فيه كل من د.س���عود احلمي���دان وأ.محمد املعتوق 
وبإش���راف املشرفة اإلدارية شيخة الس���ميط، ويعتبر هذا 
البرنامج من البرامج املهمة لتزويد املشاركني بتقنيات ذات 
تطبيقات واسعة تعتمد على مسارات الطاقة في اجلسم الذي 

بدوره يربط العقل مع اجلسم للتخلص من السلبيات.
ومت تسليم الشهادات الى املشاركني بحضور مدير ادارة 

التطوير اإلداري أيوب الكندري.

مخيم تدريبي بنادي الشعب البحري لمنطقة العاصمة

كل م���ن احملامية جناء النقي 
وإدارة النادي ممثل بعلي القاف 
� شركة ماكدونالدز على اجلهود 
املبذولة في إجناح املخيم وكذلك 
تلفزي���ون ال���راي � تلفزيون 

الكويت.

ال���ورش العلمية والتدريبية، 
باإلضافة الى األلعاب التنافسية 
والترفيهية، وفي نهاية املخيم 
مت تكرمي الضي���وف وتوزيع 
الهداي���ا على ال���ورش املميزة 
والقائدات املتعاونات، وتكرمي 

وقت الفراغ وممارسة هوايات 
ارج اس���وار املدرسة، وتبادل 
املعلومات واملهارات وتعويد 
الزهرات على التعاون والتكاتف 
واحملافظ���ة واالهتمام بالبيئة 
من خ���ال تنفي���ذ العديد من 

جمعية املرشدات هند الهولي، 
الس���ر لولوة الشطي  وأمينة 
واملوجهات الفنيات من املناطق 
التعليمية، حيث يهدف املخيم 
الى التعرف واالطاع على مرافق 
الدولة واالستغال األمثل لشغل 

أقامت أسرة التوجيه الفني 
للزهرات واملرش���دات ملنطقة 
العاصم���ة التعليمي���ة املخيم 
الترويحي لباقات  التدريب���ي 
املرحلة االبتدائية وبراعم رياض 
األطفال، وذلك في نادي الشعب 
البحري حتت شعار »زهرات 
العاصمة يتعلمون ويبدعون« 
ومبشاركة برنامج نادي األبطال 
من تلفزيون الراي واملاكدونالدز، 
وذلك بإشراف املوجهة الفنية 
العاصم���ة  األول���ى ملنطق���ة 
التعليمية د.س���اجدة الهولي، 
الفني���ة للزهرات  واملوجه���ة 
وبراعم ري���اض األطفال وفاء 
الش���ريدة واملوجهات الفنيات 
للمرشدات واملرشدات املتقدمات 
ش���ريفة البدر ونادية مسعد، 
وذلك برعاي���ة محامية الدولة 
جناء النقي بالفتوى والتشريع، 
وبحضور كل من املوجهة الفنية 
العامة ليلى البعيجان ورئيسة 

صورة تذكارية للمخيم التدريبي لزهرات ومرشدات »العاصمة«


