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..وهدية الحدى املشاركات

وناسة في أحواض السباحة

فرقة السنافر الكويتية تقدم أحد عروضها عبداهلل الشاهني مكرما إحدى املشاركني جوائز فريق التحدي والهيكلة

عبداهلل الشاهني مع الطفل صقرالشخصيات الكارتونية أمتعت احلضور الزميل خالد فوزي مع الطفل عبداهلل

عبداهلل الشاهني والزميل خالد فوزي يتوسطان فريق العمل

حنان باسم

ريدان البني

موسى محمد

مالك باسم

صورة من املنتج

»هنيجر« خل عسل األزهار وعسل السدر.. 
جديد »معجزة الشفاء«

الى انه يزيد من التمثيل الغذائي 
من خالل االجهزة املتنوعة للجسم. 
وحتى يكون خل عس����ل االزهار 
وعسل السدر )هنيجر( فعاال وال 
يفقد فوائده الغذائية الكبيرة يجب 
ان يق����دم مبع����دل 2 جزء من خل 
العسل مع 5 اجزاء مياه ولتعزيز 
الطعم يفضل تقدميه باردا وميكن 
استخدامه للسلطة لزيادة الشهية 
كما ميكن ان يتم اضافة ملعقة من 
خل العسل للطهي لتحفيز وتعزيز 
الطعم م����ع مراعاة ان يقلب جيدا 
مع معظم املش����روبات العضوية 

لتحفيز النكهة.

مع تسارع وتيرة احلياة وتغير 
وتبدل االمناط االستهالكية وتناول 
االنسان االطعمة التي حتتوي على 
دهون حيواني����ة بصورة مفرطة 
وبروتين����ات لفترات طويلة، مما 
قد ينتج عن هذه االطعمة اصابة 
بعض اجهزة اجلسم باخللل او حتى 
االمراض، فكثير من هذه االطعمة 
تفرز سميات زائدة مضرة بجسم 
االنسان، ومن هذا املنطلق وحفاظا 
على صحة االنسان التي نضعها 
في املرتبة االولى انتجت ش����ركة 
»عسل معجزة الشفاء« خل عسل 
االزهار وعس����ل السدر »هنيجر« 
النقي والطبيع����ي مائة % والذي 
يع����د االول من نوع����ه بالكويت، 
فبخالف اخلل املتاح جتاريا وفي 
االسواق فإن خل العسل يعد مشتقا 
من عملية التخمر الطبيعية التي 
جتل����ب لنا مذاق وعبير العس����ل 
النقي، وخل العس����ل النقي غني 
باالنزميات فهو يتكون من شراب 
حمضي يحقق توازن عناصر »بي 

اتش« في أجسامنا.
ولقد اثبتت التجارب العلمية 
والدراس����ات ان خل عسل االزهار 
وعس����ل الس����در )هنيجر( ينعم 
الفوائد اهمها: مطهر  بالعديد من 
طبيعي للجس����م، يس����اعد على 
حتفيز عملية الهضم، يخفض من 
الكوليسترول السيء في اجلسم، 
يغذي ويجدد اجللد ويعيد حيويته، 
يساعد على انقاص الوزن، مينع من 
الفتور واحلرارة الشديدة ويلطف 
من احتقان احللق وألم املعدة، يحفز 
الدورة الدموية للجسم، باالضافة 

محمد املجددي

مالك وحنان تفوقتا دراسياً
احتفلت أسرة باسم 
النقي بنج���اح ابنتيها 
م���الك وحن���ان حيث 
جنحت مالك في الصف 
السادس وانتقلت إلى 
السابع مبدرسة النزهة 
املتوس���طة، وجنحت 
ف���ي الص���ف  حن���ان 
إلى  اخلام���س لتنتقل 
السادس مبدرسة لطيفة 
البراك االبتدائية، وتلقت 
مالك وحنان التهنئة من 
األهل واألصدقاء الذين 
متنوا لهما مس���تقبال 
حافال بالنجاح.. مبروك 

وعقبال اجلامعة.

التفوق لريدان
في إدارة األعمال

موسى أطفأ
شمعته األولى

جنح الطالب ريدان حكمت 
البني في السنة األولى بدرجة 
العربية  تفوق من اجلامعة 
املفتوحة قسم ادارة األعمال 

� احملاسبة الدولية.
وأهدى ريدان تفوقه الى 
والده ووالدت���ه وأصدقائه 
لتش���جيعهم له ومساندته 
في دراس���ته، واعدا بحصد 
املزيد من التفوق في السنوات 

املقبلة.
وبهذه املناسبة أقام ريدان 

حفال لألهل واألصدقاء.

أطفأ الطفل موسى محمد 
شمعته األولى وسط فرحة 
الذين  األه���ل واألصدق���اء 
شاركوه فرحته وقدموا له 
الهدايا اجلميلة، وسيسافر 
الى بلده  موسى مع والديه 
سورية لقضاء اجازة الصيف 
هن���اك. مبروك يا موس���ى 

وعقبال ال� 100 سنة.

انطالق أنشطة فريق التحدي اإلعالمي التوعوي في أحواض السباحة
بالتعاون مع شركة املشروعات السياحية قام فريق 
التح���دي االعالمي التابع لبرنام���ج اعادة هيكلة القوى 
العاملة للدولة بإعداد برنام���ج ترفيهي توعوي لرواد 
احواض السباحة احد املرافق التابعة لشركة املشروعات 
السياحية حيث يتواجد العديد من الشباب واولياء االمور 
ملمارسة هواية السباحة واالستمتاع باالجواء الترويحية 

والترفيهية التي توفرها لهم ادارة املجمع.
وق���د طرح خالل املهرجان العديد من االس���ئلة على 
اجلمهور تناولت مختلف خدمات البرنامج للعاملني في 
القطاع اخلاص، وكذل���ك اهمية العمل بالقطاع اخلاص 
ودور الشباب اخلريجني لبناء اقتصاد وطني وبسواعد 

كويتية واعدة.
وق���د جتاوب الرواد مع الفقرات املختلفة التي قدمها 
بسام البارون اضافة الى املسابقات املختلفة التي اقامتها 
ش���ركة املشروعات الس���ياحية. وقام عبداهلل الشاهني 
من ادارة مجمع احواض الس���باحة بتوزيع الهدايا على 
الفائزين، كما وزعت البروشورات والكتيبات اخلاصة 

بتوعية املواطنني بأهمية العمل في القطاع اخلاص.


