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»نقدر« ُيكّرم متميزي فريق »عبير 2« التطوعي

»تعاونية الجابرية« كّرمت »األم المثالية«
محمد راتب

أكد رئيس مجلس إدارة جمعية 
التعاونية يوسف دشتي  اجلابرية 
أهمية ال���دور الذي تقوم به األم في 
بناء األسرة املتكاملة والتي من شأنها 
ان تخدم املجتم���ع وتبني الكويت، 
مش���يرا الى ان اجلمعية ألول مرة 
قامت بتنظيم حفل مبناسبة اختيار 
األم املثالية ونظمت مسابقة بني 30 
مشاركة، وذلك حتت رعاية الشيخة 
فريح���ة األحمد، والتي حضر نيابة 
عنها الشيخ دعيج اخلليفة بحضور 
جمع غفير من نساء منطقة اجلابرية 
وأعضاء مجلس إدارة اجلمعية، وقد 
تضمن احلفل قصيدة شعرية ألقتها 
الطالبة أوراد محسن صفر من روضة 
الفداء، وقصيدة اخرى للطالبة جلني 
قاسم من روضة اإلحسان، وقد فاز 
باملركز األول لألم املثالية دشنة جبار 
نص���ر، والثاني زهرة حس���ني علي 
حيدر، والثالث معصومة عبدالنبي 
غلوم، والرابع ش���يخة احمد محمد 
املنصور، أما املركز اخلامس ففازت 

به وسمية أحمد املؤمن.
وقال دشتي ان ما قامت به اجلمعية 
من تكرمي هو أقل واجب نقدمه ألمهاتنا 
على اجلهود التي قمن بها، مشيرا الى 
ان دور اجلمعية ليس مقصورا على 
اجلانب االقتصادي أو البيع والشراء 
وامنا تلعب اجلمعية دورا كبيرا في 
اجلوانب االجتماعية لترسيخ العمل 

االجتماعي في شتى املناسبات.
وأش���ار الى ان اجلمعية ستنظم 
املاراثون الرياضي بتاريخ 3 أبريل 
املقبل جري���ا على عادتها س���نويا 
وتشارك فيه فرق من املعاقني بوزارة 

الشؤون االجتماعية والعمل.
من جانبه، أكد ممثل راعي احلفل 
الش���يخ دعيج اخلليفة في تصريح 
له ان املرأة الكويتية نصف املجتمع 
ولها أدوارها املتنوعة في أنش���طة 
احلياة املختلفة، مشيرا الى ان فضل 
األم عظيم وكبير، وعبر عن شكره 
وامتنانه لبادرة مجلس ادارة اجلمعية 
في تنظيم ه���ذا التكرمي، معربا عن 
أمله في ان حتذو اجلمعيات األخرى 
نفس النهج الذي س���لكته تعاونية 
اجلابرية، وقال: انه لشرف عظيم لي 
أن أنوب عن الشيخة فريحة األحمد 

في هذا التكرمي.

برعاية كرمية من الهيئة اخليرية 
العاملية، كرم مؤمتر »نقدر« مبدعي 
ومتميزي فريق عبير 2 التطوعي 
حتت إش���راف وتنظي���م االختني 
الفاضلتني مؤسستي الفريق عبير 
اجلماز وعبي���ر الصفران. وحفل 
التكرمي بالعديد من املواقف الطريفة 
من املكرمني حيث انهم متتعوا بروح 

الدعابة واأللفة.
ومن املكرمني هيا النويف، زمزم 
الصاي���غ، جواهر ابراهيم، فيصل 
ويوس���ف القناعي، فهد املال، فهد 
الفه���د، ابراهيم الزيد، ناصر املال، 

وعبداهلل العوض.
اجلدير بالذكر ان الفريق التطوعي 
عبير 2 هو أحد املشاركني املميزين 
في معرض املؤمتر املزمع اقامته في 
قاعة سلوى صباح األحمد بفندق 
املارينا في الفترة من 5-7 ابريل 

املقبل برعاية 28 جهة.
وتتواص���ل أنش���طة »نقدر« 
مع اجلمه���ور حتى نهاي���ة مايو 
ويستمر معها صدور مجلة نقدر 

»نقدر« يكرم املتميزينالتفاعلية.

حرم سمو ولي العهد الشيخة شريفة اجلاسم ود.نادية العلي

الفنانة إلهام الفضالة تسوقت من »جيزيا«

تشكيلة »جيزيا« ترضي أصحاب الذوق الرفيع الفنانة هدى حسني وفاطمة الصفي

جوري السلمان وابنها طالل باسم والفنانة هدى حسني

جانب من احلضور حرم سمو ولي العهد الشيخة شريفة اجلاسم تطلع على عمل أحد األجهزة

متابعة من احلضور للدكتورة نادية العلي

.. وهدايا من مؤمتر »نقدر« للمبدعني واملتميزين

.. وهدية لألم املثالية من جمعية اجلابرية

تكرمي إحدى الطالبات املتميزات

أم مثالية تتسلم هديتها من جمعية اجلابرية

الجاسم ترعى محاضرة »رشيقة بعد األربعين .. الحلم أصبح ممكنًا« لرابطة السمنة

تشكيلة رائعة من »جيزيا« 
لألزياء في »زهرة«

حتت رعاية الش���يخ دعي���ج اخلليفة 
وبحض���ور جمع من الفنان���ات واملهتمني 
بعالم االزياء واملوضة، اقامت حرم املنتج 
واملمثل باس���م عبداالمير حفال مبناسبة 
افتتاح »جيزيا« لالزياء االيطالية في مجمع 
زهرة، حيث ضم »جيزيا« تشكيلة متنوعة 
ورائعة من االزياء الش���بابية املعاصرة، 
وفساتني السهرة التي اضفت عليها ملسات 
املصمم العاملي »روبيرتو كافالي« اخلاصة 
ملجموعة »جيزيا« جاذبية خاصة، والتي 
تعرض الول مرة في الكويت رغم وجود 
اف���رع »جيزيا« في قطر ودب���ي واململكة 
الس���عودية والتي القت اعجاب  العربية 
اجلميع ملا فيها من روعة التصميم وجمال 

االلوان.

حتت رعاية وحضور حرم سمو ولي العهد الشيخة شريفة 
اجلاسم، اقامت رابطة امراض السمنة الكويتية بالتعاون 
مع وح����دة الغدد الصماء واملستش����فى االميري محاضرة 
توعوية مبناسبة عيد األم بعنوان »رشيقة بعد االربعني.. 
احللم أصبح ممكنا«. وأعربت الشيخة شريفة اجلاسم عن 
بالغ سعادتها مبثل هذه احملاضرات التوعوية التي تساعد 
في نش����ر الثقافة الصحية التي تهدف الى االهتمام بصحة 
املرأة باعتبارها ركيزة املجتمع في الس����عي نحو التنمية، 
وش����كرت القائمني على تنظيم ه����ذه احملاضرة التوعوية 
والعاملني في املجاالت الصحية التوعوية، مش����يرة إلى أن 
االهتمام بصحة األم يجب أن يس����تمر ويتواصل من أجل 

حتقيق الرعاية السليمة لألبناء.
وألقت رئيس وحدة الغدد الصماء باملستشفى االميري 
ونائب رئيس رابطة أمراض السمنة الكويتية د.نادية العلي 
كلمة عرضت فيها معلومات عن تبوؤ الكويت مرتبة متقدمة 
في انتشار السمنة وتناولت فيها من الناحية العلمية االسباب 
التي قد تؤدي إلى سمنة املرأة بعد سن األربعني كما قامت 
بإعط����اء احملاضرات بعض املعلوم����ات والنصائح الطبية 
املدعمة باألبحاث العلمية التي قد تساعد على الوصول الى 
حلم الرشاقة وتقلل من خطر االمراض املرتبطة بالسمنة 

كما ركزت على دور النشاط احلركي والرياضة.
وفي نهاية احملاضرة تقدمت د.نادية العلي بالشكر اجلزيل 

إلى حرم سمو ولي العهد ورئيسة اللجنة املنظمة من ديوان 
سمو ولي العهد حنان املضف والشركة الدوائية »نوفارتس« 
لرعايتها السنوية منذ بدء النشاط عام 2008، وشكرت ايضا 
شركة الهاجري للمعدات الطبية على تزويدها بأجهزة قياس 
الوزن والده����ون وجهاز قياس عدد اخلطوات. كما تقدمت 

بالشكر اجلزيل للحضور على تلبيتهن الدعوة.
ثم تعرفت احلاضرات على اجهزة قياس الوزن ونسبة 
الدهون باجلس����م وقدمت للحاضرات استش����ارات طبية 
ش����خصية متعلقة بأوزانهن، كما تقدمت بالش����كر إلى كل 
من د.عايش����ة الفهد ود.موزة العثمان من قس����م الباطنية 

باملستشفى االميري.
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