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مال حسين يتحدث بـ »العمل االجتماعي« 
في مبارك الكبير

ندوة صّحية بمدرسة العبدلية في »عبداهلل المبارك«

استضافت جلنة العمل االجتماعي مبحافظة 
مبارك الكبير د.عادل مال حسني رئيس وحدة 
خدمات الصحة العامة مبنطقة العاصمة الصحية 
ب���وزارة الصحة في ديوان فهد العنزي الكائن 
مبنطقة مبارك الكبي���ر، بهدف تعريف الرواد 
مبخاطر وس���بل الوقاية من م���رض انفلونزا 
اخلنازير الذي تفش���ى بشكل كبير في العالم 
بصفة عامة والكويت بصفة خاصة، حيث اوضح 
نشأة هذا املرض واسباب ظهوره وطرق انتشاره 

والعوامل املس���اعدة للوقاي���ة منه، وقد اجاب 
عن اسئلة واستفس���ارات احلضور حول هذا 
املرض، وصرح مدير العالقات العامة باللجنة 
فهد العنزي بأن هذه االس���تضافة تأتي لتؤكد 
سعي اللجنة وحرصها على نشر التوعية سواء 
االميانية او الصحية او االجتماعية مبا تتحقق 
به الفائدة للجميع، داعني املولى العلي القدير ان 
يوفقنا الى كل خير وان يحفظ الكويت واهلها 

من كل مكروه.

في اطار جهودها املتواصلة ملناقشة االمور 
الصحية التي تهم الطلبة والطالبات اقامت مدرسة 
العبدلية املتوسطة )بنات( حتت اشراف مديرتها 
حصة الس���هيل ندوة صحي���ة ملجلس منطقة 
عبداهلل املبارك الصحي بحضور مختار املنطقة 
فهد البذال، ورئيس مجلس ادارة اجلمعية فواز 

العازمي، ورئيسة املركز الصحي في عبداهلل 
املبارك د.فاطمة السلطان، ورئيس قسم الصحة 

املدرسية د.محمد العتيبي.
 ك��ما ش���هدت الندوة حضورا الفتا لبعض 
مدي���ري ومديرات م���دارس منطق���ة عبداهلل 

املبارك.

منتزه الخيران يحتفل بموظفيه
برعاية وحضور نائب رئيس مجلس االدارة � العضو 
املنتدب لشركة املشروعات السياحية خالد الغامن ومدير 
عام منتزه اخلي����ران عدنان زين الدين ونائب العضو 
املنتدب للشؤون السياحية بالتكليف مشاري السنعوسي 
ومدير ادارة الصيانة خليفة الش����مالن ورئيس قسم 
العالقات العامة واإلعالم صقر البدر وجانب من قيادات 
الشركة نظم منتزه اخليران السياحي احد اهم مرافق 
شركة املشروعات السياحية اللقاء السنوي للعاملني 
باملنتزه وذلك في اطار توطيد أواصر الصداقة واأللفة 
بينهم، حيث انطلقت انشطة اللقاء السنوي بكلمة رحب 
فيها زين الدين بالعض����و املنتدب واحلضور وهنأهم 
بالعامني الهجري وامليالدي ومشيدا بأداء العاملني طوال 
عام 2009، مؤكدا على ان ادارة املنتزه تعمل بشكل عام 
على تنظيم مثل هذه األنشطة للعمل على تقارب العاملني 
فيما بينهم وتوفير املناخ املناسب خللق روح االسرة 
الواحدة وحتفيزهم على التعاون وبذل اجلهود خلدمة 
عمالئنا وزوارنا في املنتزه وملس الروح املعنوية العالية 

التي يتمتعون بها من خالل تواجدنا معهم، كما اعرب 
عن س����عادته باالجنازات التي مت حتقيقها على الرغم 
من األوضاع االقتصادية التي مير بها العالم وتأثيرها 
بشكل مباش����ر على قطاع السياحة، مشيرا في الوقت 

نفسه الى اهم اجنازات هذا العام. 
من جهته اشاد خالد الغامن باجلهود الطيبة التي يبذلها 
العاملون باملنتزه وحثهم على بذل املزيد واالستمرار 
في تقدمي افضل اخلدمات ليبقى منتزه اخليران مميزا، 
معربا عن س����عادته ملشاركته في اللقاء السنوي الذي 
يحرص عليه بشكل دائم تعبيرا عن روح األسرة الواحدة 
التي تسود جميع مرافق املشروعات والعالقة املميزة 
الت����ي تربط االدارة العليا للش����ركة مبوظفيها، مؤكدا 
على دعمه ملوظفي الشركة بشكل عام وموظفي منتزه 
اخليران بشكل خاص وفي اخلتام شكر الغامن العاملني 
وهنأهم بالعامني الهجري وامليالدي ثم قام الغامن وزين 
الدين وقيادات الشركة بتوزيع الهدايا واجلوائز على 

املوظفني.

د.عادل مال حسني اثناء حديثه عن مرض انفلونزا اخلنازير

الشخصيات الكرتونية أمتعت احلضور

عدنان زين الدين يرحب باحلضور مشاري السنعوسي وم.خليفة الشمالن وصقر البدر خالد الغامن متحدثا للحضور

د.فاطمة السلطان ود.محمد العتيبي وفهد البذال وفواز العازمي

مسابقات ممتعة

هدايا من املشروعات ملوظفي املنتزه

السحب على اجلوائز والهدايا

جانب من احلضور

.. ومتابعة من احلضور حلديث د.عادل مال حسني

صالة التزلج احتضنت موظفي »الوطني« وعائالتهم

مديرات مدارس عبداهلل املبارك خالل الندوة خالد الغامن وعدنان زين الدين يتوسطان موظفي منتزه اخليران

موظفو »الوطني« وعائالتهم 
استمتعوا في صالة التزلج

وس���ط اجواء من البهج���ة الغامرة بروح 
االسرة الواحدة ومبشاركة اكثر من 1000 من 
موظفي بنك الكويت الوطني وعائالتهم، شهدت 
صالة التزلج مؤخرا انش���طة اليوم املفتوح 
ملوظفي الوطني مبناسبة العام اجلديد، وذلك 
بحض���ور عدد من قيادات وموظفي البنك من 
مختلف اداراته وفروع���ه بصحبة عائالتهم، 
حيث قضوا يوما كامال من املتعة واالثارة في 
صالة التزلج، واشتمل االحتفال على العديد 
من االنشطة الترفيهية وااللعاب املسلية للكبار 
والصغار، وقد اش���تمل اليوم حفال ترفيهيا 
باالضاف���ة الى العديد من املس���ابقات جلميع 

املوظفني وعائالتهم.

عبداهلل احلي���در مدير إدارة 
املشروعات اخلارجية في بيت 
الزكاة رزق بأول حفيد أس���ماه 

يوسف.
ألف مبروك.

احليدر رزق
بأول حفيد


