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األطباء املشاركون في البرنامج التوعوي لصحة الفم واألسنان

هدايا لألطفال املشاركني

هدايا من النادي العلمي للفائزين

عبدالعزيز الكندري وعواطف الرشيد أثناء تكرمي تركي اجلوهر

فرحة املشاركني بالدورات الصيفية

عبداهلل ناصر محمد ناصر

الفائزون باملسابقات حصدوا الهدايا واجلوائز

طلبة حلقات حتفيظ القرآن الكرمي أثناء زيارة املعرضد.محمد إبراهيم يشرح أهمية احلفاظ على صحة األسنان

جانب من الزيارة

الطلبة يستمعون الى شرح حول عمل مهندس النفط

يوسف الضبيب وحرمه بدور اجلري

يوسف الضبيب وحرمه بدور اجلري يكرمان إحدى املعلمات

Little Land فقرة رائعة لبنات حضانة

جانب من البرنامج التوعوي لنادي األطفال التفاعلي

»صحة الفم واألسنان« في نادي األطفال التفاعلي بالمشروعات

ضمن أنشطة نادي األطفال التفاعلي 
الذي تقيمه وتنظمه شركة املشروعات 
الس���ياحية للعام الثالث على التوالي 
برعاية »زين«، والذي يستمر في مقر 
الش���ركة الرئيس���ي حتى 29 اجلاري، 
مبشاركة األطفال ذوي اإلعاقة وأقرانهم 
األصحاء، استقبل أعضاء اللجنة املنظمة 
للنادي واألطفال املشاركون فيه مسؤولي 
التوعية الصحي���ة لبرنامج العاصمة 
املدرسي لصحة الفم واألسنان، يتقدمهم 
الدوسري  إبراهيم، ود.ألطاف  د.محمد 

والطاقم الفني والتمريض.
وقدم د.محمد ابراهيم مجموعة من 
اخلدمات التوعوية لصحة الفم واألسنان 
من خالل عرض املطبوعات واملجسمات 
والتي تهدف الى حتقيق األهداف الوطنية 
بخفض انتشار أمراض الفم واألسنان 
والوقاية منها اضافة الى نش���ر الوعي 
بصحة الفم واألسنان وإيصال مفهوم 
التوعية الى أكبر شريحة من املجتمع 
من األطفال والبالغني وذوي االحتياجات 
اخلاصة ومرض���ى التوحد، كما يهدف 

للتوعية باألمراض املزمنة مثل مرض 
الس���كري للحد م���ن نس���بة اإلصابة 
باألمراض الفموية واألمراض املصاحبة 
لها، وتقدمي العالج الوقائي وتطبيق مادة 
الفلورايد واحلشوات الوقائية السادة 
للحفر والش���قوق للوقاية من تسوس 

األسنان.
وأبدى األطفال أعضاء النادي التفاعلي 
جتاوبه���م وتفاعله���م مع أطب���اء الفم 
واألسنان الزائرين من خالل املسابقات 
التي مت تقدميها خالل الشرح التعريفي 

والتوعوي ونالوا عليها الهدايا واجلوائز 
من فرش ومعاجني األس���نان للحفاظ 
عليها والوقاية من املخاطر التي تتعرض 
لها. وأش���اد الوفد الطبي الزائر بفكرة 
النادي التفاعلي، معربني عن ش���كرهم 
وتقديرهم لشركة املشروعات السياحية 
على هذا املجهود، وعلى اهتمامها ودعمها 
لقضية دمج ذوي االحتياجات اخلاصة 
من األطفال مع أقرانهم األس���وياء في 
املجتمع، بهدف خلق جو أسري وبيئة 

سليمة.

برنامج ترفيهي للمشاركين بدورات  النادي العلمي

مهندس النفط في »مهنتي ترسم غدي« باألوقاف

»Little Land«  تحتفل بخريجيها

أق���ام���ت حض��انة 
Little Land بفرعيها حفل 
تخرج أطفالها الصغار، 
بحضور صاحب احلضانة 
يوسف الضبيب وزوجته 
ب���دور اجلري، ش���مل 
التخرج فقرات  برنامج 
اس���تعراضية وغنائية 
ورقصات شعبية نالت 
اعج���اب احلض���ور من 

أهالي اخلريجني.

بالتعاون بني إدارة شؤون القرآن الكرمي بوزارة 
األوقاف والشؤون اإلسالمية وإدارة العالقات العامة 
بشركة نفط الكويت بوزارة النفط قامت ادارة شؤون 
القرآن الكرمي بزيارة ملعرض شركة النفط الكويتية 

وذلك لطلبة حلقات ومراكز حتفيظ القرآن الكرمي 
ضمن أنش���طة النادي الصيفي لعام 2010 حتت 
شعار »مهنتي ترسم غدي« وذلك لبناء شخصية 

احلافظ وتعزيز االجتاهات اإليجابية.

دانيا شومان
نظمت إدارة العالقات العامة في النادي العلمي 
برنامج����ا رياضيا وترفيهي����ا ألعضاء الدورات 
الصيفية اش����تمل على العديد من املس����ابقات 
الرياضية والترفيهية ودورة كرة القدم شارك 

فيها عدد كبير من األعضاء الصغار، وش����هدت 
منافس����ات قوية فيما بينه����م الى جانب املتعة 
واملرح والفرحة بالفوز، وقد قام علي البلوشي 
بتوزيع اجلوائز على الفرق الفائزة في مختلف 

املسابقات.

تركي الجوهر تفوق في »اإلخالص«

خالد تخّرج في الثانوية العامة

محمد وعبداهلل تفوقا دراسيًا

احتفل ناصر عبدالكرمي بتف���وق ابنه محمد في الثانوية العامة 
بنس���بة 91% في مدرس���ة »الوطنية األهلية« وبنجاح ابنه عبداهلل 
أيضا وأقام بهذه املناسبة حفال حضره األهل واألصدقاء الذين باركوا 
حملمد وعبداهلل جناحهما ومتنوا لهما اس���تمرار التفوق والنجاح.. 

ألف مبروك وعقبال اجلامعة.

احتف���ل خالد حسني مش����رف 
العنزي بتخرجه في ثانوية سال���م 
املب���ارك بنسبة 80% القسم األدبي 
وتلق��������ى التهاني م����ن األه����ل 
الذين  واألق��������ارب واألصدق���اء 
مت�نوا له حي����اة حافلة بالنجاح 
وينوي خالد متابع����ة دراس����ته 

اجلامعي��ة والعمل خلدمة بلده.
ألف مب���روك وعقب��ال التخرج 

في اجلامعة.

احتف���ل محمد اجلوهر وعائلته بتخ���رج ابنهم تركي في روضة 
اإلخالص ومت تكرمي تركي في احلفل الذي أقيم بحضور نائب مدير 
التعليم اخلاص عبدالعزيز الكندري وقامت مديرة الروضة عواطف 
الرشيد بتس���ليم تركي شهادة تفوق وتقدير، وتلقى تركي التهنئة 
واملباركة من األهل واألصدقاء الذين متنوا له مستقبال حافال بالنجاح. 

ألف مبروك وعقبال اجلامعة يا تركي.


