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فاطمة دشتي

احملاضر فيوتتش في »سبا أكواتونيك« بكراون بالزا

فيوتتش يستمتع مبياه »سبا أكواتونيك«

احمد الصيرفي وترحيب بفيوتتش في كراون بالزا

أجندة »الفنادق 
الكويتية« أظهرت 

مواهب ذوي 
االحتياجات الخاصة

ف���ي حلة وطل���ة جديدة 
أطلقت شركة الفنادق الكويتية 
أجندتها السنوية 2010 بفكرة 
التقليدية  جديدة بعيدا عن 
سعت خاللها الشركة إلى ابراز 
فكرة احلب مب���ا يحمله من 

معان جميلة.
وقالت مسؤولة العالقات 
العام���ة في ش���ركة الفنادق 
الكويتية فاطمة دش���تي ان 
صفح���ات األجن���دة حوت 
إبداع���ات  مجموع���ة م���ن 
ورسومات األطفال من ذوي 
الذين  االحتياجات اخلاصة 
عبروا عن مش���اعرهم لكل 
شهر وما يحمله من مناسبات 
متمي���زة عن باقي ش���هور 

السنة.
وزادت دشتي ان هناك 3 
عوام���ل اجتمعت وهي ورق 
ول���ون ورقة قل���ب فظهرت 
األجن���دة 12 ش���هرا مملوءة 
باحلب، حيث بدأت الس���نة 
بش���هر األمل لبداي���ة العام 
اجلديد وتاله حب ووطن شهر 
االحتف���االت بالعيد الوطني 
وعي���د التحرير وكل ش���هر 
مبناسبته في تصميم خاص 
أعط���ى األجندة طابعا فريدا 

لقي استحسان اجلميع.
وشددت على ان »الفنادق 
الكويتية« حرصت على ان 
تقوم بدورها في خدمة املجتمع 
في شتى املجاالت وذلك ضمن 
خطتها للمسؤولية االجتماعية 
فإبراز دور األطفال من ذوي 
االحتياجات اخلاصة جاء من 
منطلق دعمهم وتشجيعهم 
وتنمية مهاراتهم كجزء مهم 
من هذا الوطن وذلك بالتعاون 
مع مركز اخلرافي ألنش���طة 

األطفال املعاقني.

فيوتتش ضيفاً لـ »سبا أكواتونيك« في كراون بالزا

بها اجلميع« واضاف مؤكدا انه »سيأتي من اجل 
االستمتاع بالتجربة مرة ثانية«.

وفي كلمة اخيرة لفيوتتش عبر خاللها عن شكره 
لشركة بلو لينك ملنحه فرصة االلتقاء مبختلف 

الشخصيات التي تشرف مبقابلتها.

حدث تاريخي اس���تقبله فن���دق كراون بالزا 
الكوي���ت، عندما قام احملاضر احملفز وامللهم نيك 
فيوتتش بزيارة »سبا أكواتونيك« ليستمتع بتجربة 
فريدة مبس���بح االكواتونيك، ويعتبر فيوتتش 
من النماذج التي نفخر بها، فرغم انه قد ولد غير 
مكتمل االطراف بال يدين أو رجلني فانه استطاع 
أن يجعل من نفسه انسانا سعيدا قادرا على حتمل 

احلياة والتعايش معها بتحد وارادة.
فيوتتش سافر الى اكثر من 19 دولة في مختلف 
انحاء العالم ولكنه لم يحصل على فرصة لتجربة 
مس���بح االكواتونيك واملسبح يعتبر مزيجا من 
املضخات وحمامات املياه للتدليك تس���اعد على 
جتديد حيوية اجلسم وارتخاء العضالت والتخلص 
من االرهاق، كما يقدم تقنيات جديدة لالسترخاء 
مثل املقاعد املائية للمنطقة الس���فلى من الظهر 
ومنطقة تدليك اجلسم ومضخات مائية لالرجل 
ومضخات لولبية ملنطقة الكاحلني حتى اسفل الظهر 
ونافورة املياه للتدليك وسرير االسترخاء املائي 
ومنطقة للتمارين الرياضية املائية صمم مسبح 
االكواتونيك على مساحة 650 مترا مربعا ويعتبر 

فريدا من نوعه في منطقة الشرق االوسط.
وبغض النظر عن التحدي البدني لفيوتتش فإنه 
كان لديه القدرة على التعامل مع املراحل املختلفة 
ملسبح االكواتونيك واالستمتاع به مبساعدة مدرب 
املس���بح، وقد ادهش فيوتت���ش جميع احلضور 
لقيامه بتجربة املسبح وقال في سعادة غامرة ان 
»مسبح االكواتونيك جتربة فريدة يجب ان يحظى 

عمرو محمد همسة هشام

محمد احتفل بعامه األول همسة وشمعتها »الثامنة«
أق���ام احمل��اس��ب 
ع����م����رو م��ح��م��د 
عبدالعزيز عيد ميالد 
جنله محمد في جو 
أسري غمرته السعادة 
لبلوغ  وال��ف��رح��ة 
األول،  عامه  محمد 
وق��د ق��دم ال��وال��دان 
له التهاني واأللعاب 
اجلميلة.. ألف مبروك 
يا حمودي وعقبال 

100 سنة.

أطفأت الجميلة 
هش���ام  همس���ة 
عبدالعزيز شمعتها 
الثامن���ة في حفل 
عائلي بهيج أقامته 
لها والدتها بحضور 
األه���ل واألصدقاء 
الهدايا  وقدمت لها 
الجميل���ة، متمنية 
لها العم��ر المدي��د 
التف������وق  ودوام 

والنجاح.

اللواء فيصل اجلزاف مكرما إحدى موظفات املركز

»التجاري« داعم دائم ألنشطة ذوي االحتياجات اخلاصة

»الطب الرياضي« احتفل بعيدي الوطني والتحرير

»التجاري« يشارك أطفال »الرجاء« فرحة األعياد

برعاية وحضور رئيس مجلس اإلدارة املدير 
الع����ام للهيئة العامة للش����باب والرياضة لواء 
م.فيص����ل اجلزاف أقام مرك����ز الطب الرياضي 
والتوعية الصحية التابع للهيئة العامة للشباب 
والرياضة احتفاال مبناسبة ذكرى العيد الوطني 
التاسع واألربعني وعيد التحرير التاسع عشر.

وألق����ى مدير املركز د.فيصل احلس����ن كلمة 
هن����أ فيها القيادة السياس����ية وجميع العاملني 
بالهيئة بهذه املناسبة، كما قام بتقدمي استعراض 
للخدمات التي يقدمها املركز للرياضيني متضمنا 

املترددين وطبيعة  احصائيات مفصلة بع����دد 
احل����االت واإلصابات التي ق����ام املركز بعالجها 

خالل عام 2009.
وتضمن برنامج احلفل أيضا املسابقات وتقدمي 
اجلوائز والهدايا. من جانبه قال اجلزاف ان الهيئة 
ستس����عى جاهدة الى توفير جميع اإلمكانيات 
التي متكن املركز من قيامه بواجباته جتاه خدمة 
احلرك����ة الرياضية الكويتية ومعاجلة إصابات 
املالعب ملختلف الهيئات الرياضية بالدولة وفقا 

ألحدث املستويات العلمية املعتمدة.

تأكيدا لدعمه ألطفال ذوي االحتياجات اخلاصة 
وإميانه بأهمية خدمة الوطن واملجتمع الكويتي بجميع 
شرائحه، قام البنك التجاري الكويتي باالحتفال مع 
بنات مدرس���ة الرجاء لذوي االحتياجات اخلاصة 
بالعيد الوطني وعي���د التحرير وذلك تأكيدا على 
دوره اإلنساني ومسؤولياته االجتماعية جتاههم 
حيث قام مبشاركتهم فرحة العيد وإدخال السعادة 
والبهجة في نفوسهم ورسم االبتسامة على وجوههم، 
حيث اتخذ البنك من هذه املساهمات عادة ايجابية 
يحرص عليها خالل املناسبات السعيدة واألعياد 

السنوية.
وقد أكدت أماني الورع � املدير التنفيذي � إدارة 
اإلعالن والعالقات العامة بالبنك على مدى حرص 
البنك التجاري على تقدمي أفضل سبل التواصل بينه 
وبني جميع فئات املجتمع وأهمهم ذوو االحتياجات 
اخلاص���ة، حيث يعد هذا حتقيقا لسياس���ة البنك 

ومتاشيا مع رس���الته االجتماعية التي تدعو الى 
املزيد م���ن االهتمام بالقطاعات املختلفة، لذا يقوم 
البنك بالتواصل معهم في جميع املناسبات. وعبرت 
مديرة املدرسة هناء املطيري عن شكرها وامتنانها 
للمشاركة التي قام بها البنك مع املدرسة إلجناح هذا 
احلفل، مش���يدة بالدور الريادي الذي يلعبه البنك 
خلدمة املجتمع ورسم االبتسامة على وجوه األطفال، 
حيث تأتي هذه املشاركة منه كمساندة لألطفال وبث 
الثقة في نفوسهم إلميانه بضرورة مساعدتهم على 
التأقلم مع املجتمع احمليط. وجاءت مشاركة البنك 
ملدرسة الرجاء انسجاما مع رسالته االجتماعية في 
دعمه املستمر للمؤسسات التي ترعى املعاقني وذوي 
االحتياجات اخلاصة ملساندتهم في أداء رسالتهم 
وتواصلهم مع املجتمع في جميع املجاالت احلياتية 
تأكيدا على دور البنك التجاري الكويتي في خدمة 

املجتمع مبختلف فئاته.

حسان بايرلي

منتجع صحارى كويت احتفل باألعياد الوطنية

»عيدك يا كويت أحلى األعياد«
في »صحارى كويت«

»عيدك يا كويت أحلى األعياد« 
كان هذا شعار فريق العمل في 
منتجع صح���ارى كويت خالل 
فترة االحتفاالت بعيد االستقالل 
وعيد التحري���ر، من جهته قال 
حسان بايرلي مدير عام منتجع 
صحارى كويت ان املنتجع شهد 
العديد من النشاطات في مالعب 
الغولف التي أقيمت عليها عدة 
بطوالت بإشراف مدربني دوليني، 
وأضاف: شهدت ڤيالت املنتجع 
اقباال كبيرا من الضيوف كونها 
متت���از بالفخامة واخلصوصية 
واإلطاللة الفريدة على املسطحات 
العشبية اخلضراء، الفتا الى ان 
مطاعم املنتجع قدمت شتى أنواع 
األطعمة الشهية والصحية والتي 
قام بتحضيرها أمهر الطهاة وفقا 
ملعايي���ر اجلودة لضمان الرضا 
الكامل للضي���وف في حني قدم 

فريق العمل في النادي الصحي 
خدماته الراقية في مركز اللياقة 
البدنية وبرك السباحة املغطاة 
واملكش���وفة، وحمامات السونا 
والبخار واجلاكوزي، ومالعب 

التنس واالسكواش.

سحر الذربان وعلي البغلي مع االطفال املشاركني باالحتفاالت الوطنية في نادي ضباط الشرطة

»األهلي« مع أبناء الشرطة في العيد الوطني

ش����ارك البنك األهلي الكويت����ي فرحة احتفاالت 
نادي ضباط الشرطة مبناسبة العيد الوطني وعيد 
التحرير تعبيرا عن الفرحة الوطنية الكبيرة التي 
عمت الكويت احلبيبة، حيث ق����ام فريق العالقات 
العامة املتمثل بسحر الذربان وعلي البغلي مبشاركة 
اجلمهور النشاطات والفقرات الترفيهية وتوزيع أعالم 
الكويت على جميع األطفال وأسرهم التي رفرفت على 

أنغام األغاني الوطنية التي ادخلت البهجة والفرح 
في قلوب املش����اركني باالحتفال وتأتي هذه املبادرة 
اميانا وحرصا من البنك االهلي على مشاركة الشعب 
الكويتي في أعياد الكويت الوطنية التي تعكس مدى 
متاسك وترابط ابناء الكويت كافة، ومن جانبهم عبر 
فريق العالقات العامة بوزارة الداخلية عن سعادتهم 

ملشاركة البنك االهلي التي اثرت احتفالهم.


