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»األهلي« يتصدر مسابقة ثالثي بولينغ المصارف

ضمن بطولــــة البولينغ الـ 11 
التي ينظمها نادي مصارف الكويت 
بصاالت كوزمو الساملية وكيفان 
تصــــدر البنك األهلي املركز األول 
ملسابقة الثالثي مبجموع نقاط 1810 
وجاء في املركز  الثاني فريق بنك 
الكويت والشرق االوسط واحتل 
املركز  الثالث بنك الكويت الوطني. 
واشــــاد رئيس اللجنة الرياضية 
محمد امليل باملســــتوى الذي ساد 
املسابقة، وهنأ امليل الفرق املتصدرة 
للمراكز الثالثة األولى، فيما شكر 
الفرق املشــــاركة في مســــابقات 
الفردي  البولينغ األخــــرى وهي 
والزوجي والسيدات والفرق على 
املبذول في  املســــتوى واملجهود 
التوفيق جلميع  البطولة ومتنى 

الفرق املشاركة في البطولة.

»شيراتون« يرعى لقاء »أولياء أمور 
المعاقين« مع المبدع فيجسيك

انطالقا من حرصه على النهوض مبسؤولياته االجتماعية 
رعى فندق شـــيراتون الكويت اللقاء املفتوح الذي دعت 
اليه جمعية أولياء امور املعاقني االسترالي نيك فيجسيك 
والذي أقيم في قاعة الكريستال في الشيراتون. وحاضر 
املبدع االسترالي نيك عن جتربته في احلياة وقدرته على 
التعايش معها رغم كل الصعوبات التي واجهها منذ والدته، 

كما تخلل اللقاء كلمة لراعية اللقاء الشيخة باسمة مبارك 
العبداهلل اجلابر كما ألقت رئيسة جمعية أولياء أمور املعاقني 
رحاب بورسلي كلمة رحبت فيها باحلضور وشكرت إدارة 
شـــيراتون الكويت ممثلة باملديـــر اإلقليمي واملدير العام 
في فندق الشيراتون فهد ابو شعر على دعمهم املتواصل 

للجمعية مقدمة له درعا تكرميية.

فريق البنك األهلي صاحب املركز األول مبسابقة الثالثي

أعضاء »الوطني« صاحب املركز الثالث في البطولة

فريق الكويت والشرق األوسط صاحب املركز الثاني

»لوفات جونيورز« لتعليم مبادئ 
التغذية الصحية

لقد ادت العادات الغذائية السيئة وعدم وجود وعي كاف بطريقة 
واسلوب تناول الغذاء الى ارتفاع معدل زيادة الوزن والسمنة بنسبة 
40% بني االطفال والبالغني في الكويت وزيادة في معدل مرض السكري 
وامراض مشابهة اخرى ال تقل عنها خطورة فأصبحت البدانة توازي 
في خطورتها مضار التدخني ملا لها من اعراض جانبية قد تؤدي الى 
الوفاة. ولزيــــادة الوعي بني االهالي مت تقدمي برنامج للغذاء الصحي 
واملتوازن لالطفال الذين تتراوح اعمارهم ما بني 6 و18 سنة واطلق عليه 

اسم »لوفات جونيورز« وهو البرنامج االول من نوعه في الكويت.
يهدف »لوفات جونيورز« الى تقدمي وجبات لذيذة ومغذية وصحية 
لالطفال واملراهقني، باشراف خبراء تغذية لتزويدهم مبا حتتاج اجسامهم 
من عناصر اساسية وبتشجعهم على ممارسة الرياضة وذلك ملساعدتهم 
في معاجلة السمنة، ومكافحة االمراض وحتسني نوعية حياتهم. كما 
يشجع عمالءه على تناول الطعام الصحي وخاصة الفواكه الطازجة 
واخلضــــار واحلبوب الكاملة واللحوم اخلالية من الدهون والزيوت، 

وايضا دفعهم الى التقليل من تناول االطعمة غير الصحية.
برنامج »لوفات جونيورز« يطمح الى نشــــر وتثقيف العامة على 
فوائد الغذاء الصحي واتباع نظام غذائي صحي وممارســــة النشاط 
البدني بانتظام، وهذا ما تشجع عليه املديرة التنفيذية ملركز لوفات 
جونيورز امل لهالي بقولها »اطفال اليوم رجال الغد« بتعليم اطفالنا 

اليوم مبادئ التغذية الصحيحة نضمن لهم مستقبال صحيا واعدا.

مدير عام فندق الشيراتون فهد ابو شعر متحدثا إلى الشيخة باسمة مبارك العبداهلل ورحاب بورسلي مع املبدع فيجسيك


