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جانب من احلضورقياس نسبة السكر في الدم

أعضاء فرقة Axis of Evil في »املنشر روتانا«

 Axis of Evil المنشر روتانا« يرحب بالفرقة الكوميدية«

»السالمية كلينيك« يرعى يوم صناعة الكيماويات البترولية

حترص إدارة الس����املية كلينيك على املشاركة في أي مجاالت تهتم 
بنشر التوعية الصحية والتثقيفية، ولهذا شارك مركز الساملية كلينيك 
ف����ي الندوة الصحية التوعوية، وذلك بحضور رئيس����ة مجلس إدارة 
شركة صناعة الكيماويات البترولية مها مال حسني وبإشراف د.أحمد 

حجي طبيب أول الشركة.
ومن خالل هذه املش����اركة ألقت د.هايدي الس����عداوي اختصاصية 
التغذية العالجية في الس����املية كلينيك محاض����رة بعنوان »التغذية 
الصحيحة وأثرها في تنمية العقل واجلسم«، وقد اشتملت احملاضرة 
على تعريف احلضور: بالوجبات الس����ريعة وأضرارها، أضرار تناول 
األدوية بدون وصفه طبية، أهمية الرياضة في بناء العقل واجلس����م، 

وكيفية إحضار وجبة إفطار صحية للطالب.
وبعد ذلك بدأت التطبيقات العملية التي من خاللها مت عمل فحوصات 
مجانية لقياس ضغط الدم والسكر والوزن ومؤشر كتلة اجلسم وأيضا 
قياس مكونات اجلس����م باإلضافة إلى تق����دمي حتاليل مخبرية لقياس 

نس����بة األمالح والدهون في الدم وفحص شامل على وظائف الكبد من 
قبل طاقم الس����املية كلينيك من اختصاصيني وفنيني وممرضات على 
مستوى عال من الكفاءة. ومت الرد على كل االستفسارات الصحية بشكل 

عام واألسئلة املتعلقة باضطرابات الوزن بشكل خاص.
ومت توزيع البروشورات والنشرات الصحية والهدايا على كل احلضور 
الكثيف من موظفي شركة صناعة الكيماويات البترولية وعائالتهم الذين 

أقبلوا على عمل الفحوصات الطبية لالطمئنان على صحتهم.
وفي نهاية اليوم الصحي مت توزيع اجلوائز املقدمة من الس����املية 
كلينيك على احلضور. اجلدير بالذكر أن الساملية كلينيك يشمل عيادات 
طبية عامة ومتخصصة منها عيادة أمراض الغدد الصماء والهرمونات 
بإشراف د.لطيفة الدويسان وعيادة األمراض اجللدية والتناسلية وقسم 
العناية بالبشرة وعيادة أمراض النساء والوالدة وعيادة الطب العام 
والتغذية. باإلضافة إلى قس����م األشعة التشخيصية والسونار املجهز 

بأحدث األجهزة وقسم املختبر الطبي وقسم األسنان.

توقفت الفرقة الكوميدية املشهورة عامليا Axis of Evil عند 
فندق املنش���ر روتانا لالستمتاع بكرم الضيافة العربية ذات 
ال�5 جنوم. واستمتعت الفرقة باخلدمة والضيافة املميزتني 
اللتني قدمهما لهم فندق املنشر روتانا. كما أنه أسعد االدارة 
الترحيب بالكوميديني املشهورين شوجر سامي، دين ادوارد، 

ماز جبراني وأحمد احمد.
أقامت الفرقة في أروع الغرف واالجنحة الفخمة املتوافرة 
لدى الفن���دق، املجهزة مبطابخ حتضيري���ة واجهزة التلفاز 
املتطورة، باالضافة الى شبكات االنترنت الالسلكية لتعزيز 

وسائل الراحة والرفاهية للضيوف.
كما استمتعت الفرقة بالعديد من خيارات القهوة اللذيذة مع 
الوجبات اخلفيفة مثل الوافل والرابس الشهية في الاليبريري 
الوجن، حيث ش���عروا بالراحة واالسترخاء، وقدم لهم مطعم 
فيلكا الش���هير مجموعة متنوعة من البوفيهات الشهية، من 

ثمار البحر الغنية واملأكوالت االيطالية واملكسيكية.
أما مسبح البودي الينز والسبا والنادي الصحي فقد خلق 
للكوميديني أجواء مميزة لالس���ترخاء بالساونا واجلاكوزي 
مع جلسات التدليك الرائعة. ابتهج وانظر للحياة من اجلانب 
املشرق ودع فندق املنش���ر روتانا يدللك بكرم ضيافته ال�5 

جنوم.


