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احد املشاركني يتسلم شهادته

لقطة تذكارية للمشاركني بالدورة التدريبية

املشاركات في الزيارة أمام مدخل »سبا أكوا تونيك« في »كراون بالزا«

البراعم يستمتعون بأجواء املرح مبركز إنفانيتي في مول 360متعة وترفيه

وناسة.. فرح.. ومرح

.. وشهادة الحدى املشاركات بدورة »سيرياكس«

صورة لتسلم معجزة الشفاء درع التكرمي من الشيخة عايدة السالم

تكرمي الشيخة عايدة السالم من قبل شركة معجزة الشفاء

أهمية تناول اخلضار والفواكه

التسوق الصحيح

براعم »الراشد«.. وأسبوع صحي متميز

األطفال يتعلمون فوائد الغذاء الصحي

اللجنة املنظمة للمؤمتر تتوسطهم د.هند الرباح رئيسة املؤمتر

دورة تدريبية لـ »الشباب والرياضة« بمركز الطب الرياضي

سيدات المجتمع الراقي اإلندونيسي في رحاب »كراون بالزا«

التطوير االداري  ادارة مكتب  نظمت 
بالتنس���يق مع مركز الط���ب الرياضي 
والتوعية الصحية بالهيئة العامة للشباب 
والرياضة، دورة حتت عنوان )سيرياكس(، 

والتي تهدف الى تزويد املشاركني باخلبرة 
واملعرف���ة حول الفحص الس���ريري مع 
التركي���ز على املناطق الس���ريرية ذات 
التفريقي والعالج  الصلة، والتشخيص 

من اصابات االنسجة واستراتيجية العالج 
واحلفن وعمليات التسلل.

حضر ختام الدورة كل من سعاد حاكم 
العذبي نائب مدير مكتب التطوير االداري، 

د.محمد الدوسري رئيس قسم التوعية 
الصحية مبركز الطب الرياضي والتوعية 
الصحية، واش���رفت على الدورة شيخة 

السميط.

احتفى فندق ك���راون بالزا � الكويت 
بسيدات املجتمع الراقي اإلندونيسي برعاية 
سفارة اندونيس���يا في الكويت في جو 
خريفي رائع استمتعن خالله في ربوع 
مطعم األحمدي، حيث تبادلن األحاديث 

واملناقش���ات التي تهم املجتمع في جو 
حميمي جمع األصدقاء معا، مما عبر عن 
س���عادتهن وفرحتهن مبكان االلتقاء ب� 
»كراون بالزا«، والبداية كانت باالستمتاع 
بالصحبة النسائية مع فنجان قهوة يليه 

تناول وجبة اإلفطار في مطعم األحمدي ذي 
املأكوالت العاملية اللذيذة، ثم تلتها زيارة 
»سبا أكوا تونيك« املنتجع الصحي ذي 
الشهرة العريقة حول العالم والذي يهتم 
بأدق تفاصيل العناية باجلمال والصحة من 

األلف الى ياء، هذه الزيارة تخللها التقاط 
بعض الصور التذكارية في أماكن متعددة 
من الفندق وش���كرت العضوات اإلدارة 
على أمل العودة في املستقبل القريب الى 

ضيافة »كراون بالزا«.

براعم »عالم الطفل« احتفلوا بيوم الطفل
 بـ »إنفانيتي الترفيهي« في مول 360

احتفاال بيوم الطفل، نظمت حضانة عالم الطفل بفرعيها في السرة 
والقصور رحلة الى مركز انفانيتي الترفيهي العائلي في مول 360 شارك 
فيه����ا براعم الروضتني الذين زاد عدده����م على 300 طفل، حيث امضوا 
ساعات من الفرح والبهجة اس����تمتعوا خاللها بااللعاب التي يحتويها 
املركز وهي االحدث في الكويت وجتمع بني التسلية والتركيز والتعليم 
اضافة الى البرنامج اخلاص الذي اعدته ادارة املركز الدخال البهجة الى 

نفوسهم وجعل هذه املناسبة يوما ال ينسى في حياتهم.
وباملناسبة، صرحت املديرة العامة للحضانة نرجس الشطي بأننا 
نحرص على مشاركة اطفالنا في مختلف املناسبات الوطنية واالجتماعية 
ليتعرفوا وهم في هذه السن املبكر على معاني هذه املناسبات باالساليب 
التي تتناسب مع اعمارهم، وقد اخترنا هذا العام مركز انفانيتي العائلي 
كونه االحدث في الكويت ويحتوي على تش����كيلة من االلعاب املمتعة 
واملفيدة واملسلية، وشكرت ادارة املركز على توفير سبل الراحة والرعاية 

لالطفال حيث امضوا اوقاتا من الفرح والتسلية واملتعة.

عايدة السالم تكّرم »معجزة الشفاء« لرعايتها »طفلي مسؤوليتي«

أسبوع الصحة واللياقة البدنية في حضانة الراشد

احتفلت حضانة عبدالعزيز 
عبداحملسن الراشد بادارة املدير 
الع���ام جنيبة اخلرافي واملديرة 
الرفاعي واملديرة  املالية هنادي 
الفني���ة دانية هالل بأس���بوع 
الصحة واللياقة البدنية، حيث 
ادى االطفال الكثير من االنشطة 
احلركية والرياضية على انغام 
املوسيقى، وكذلك متارين رياضة 
الدماغ بص���ورة يومية، وقامت 
املعلمات بانتقاء وقراءة قصص 
تعليمي���ة هادفة تتعلق بأهمية 
الغذاء الصحي واملاء والرياضة 
للجسم، كما تعلم االطفال اهمية 
تناول وجب���ة غذائية متوازنة 
حتتوي على اطعمة متد اجلسم 
بالطاقة الالزمة الداء االنش���طة 
واخرى تساعد على منو اجلسم 
باالضافة الى تناول حصص كافية 
الفواك���ه واخلضار وطبعا  من 
املاء بانتظام، كما تعرف  شرب 
االطفال على الهرم الغذائي وقاموا 

بتصنيف مجس���مات االطعمة 
اخلشبية الى مجموعات بحسب 
املجموعة الغذائية املناسبة، وقد 
س���اهم اولياء االمور في اجناح 

هذا االس���بوع، حي���ث حرصوا 
على تشجيع اطفالهم على تناول 
الوجبات الغذائية الصحية واخلبز 

االسمر واحلبوب الكاملة.

خالل حفل كبير أقيم مبركز 
ديسكفري مول مبناسبة االنتهاء 
من انشطة املؤمتر التدريبي )طفلي 
مسؤوليتي الثاني« الذي حضرته 
الش���يخة عايدة سالم العلي مت 
تكرمي شركة عسل معجزة الشفاء 
كراع رس���مي للمؤمتر من قبل 
القائمني على املؤمتر واملنظمني 
له حيث قامت الش���يخة عايدة 
السالم وإقبال الشهاب بتسليم 
درع تكرميية الى ش���ركة عسل 
معجزة الشفاء اعترافا وتقديرا 
للجهود التي بذلتها الشركة خالل 
تنظيم املؤمت���ر وتوفير كل ما 
من ش���أنه ان يساهم في اجناح 
املؤمتر واخراجه بالشكل الالئق 

واملشرف.
وشكرت رئيسة جلنة العمل 
االجتماعي املنظمة للمؤمتر إقبال 
الشهاب شركة عس���ل معجزة 
الشفاء على استجابتها للدعوة 
التي وجهت إليها من قبل اللجنة 
للمشاركة ضمن الرعاة للمؤمتر 
والتعاون املثمر والبناء من قبل 
الش���ركة خالل فترة  مسؤولي 
االعداد للمؤمت���ر وخالل فترة 
انعقاده مؤكدة ان دور الشركة 
في إجن���اح املؤمتر كان واضحا 
وايجابيا متمنية ان يتكرر هذا 
التعاون في املستقبل للمساهمة 
في خلق شراكة مجتمعية ما بني 
جمعيات النفع العام ومؤسسات 

القطاع اخلاص.
وف���ي املقابل توج���ه املدير 
االقليمي للش���ركة محمد قاسم 
املجددي بالشكر للقائمني على 
املؤمتر على تكرميهم للش���ركة 
مشيدا بتنظيم املؤمتر وتفانيهم 
واخالصه���م في عمله���م حتى 
يخرج هذا املؤمتر بالشكل الالئق 

واملشرف للمشاركني سواء من 
اجلمهور أو احملاضرين او الرعاة 
او املنظمني مشيرا الى ان ابناء 
الكويت املخلصني واحلريصني 
على مصلحة الكويت دون انتظار 

مقابل مادي او منفعة ذاتية كثر 
ويستحقون التكرمي تتقدمهم في 
هذا املضمار الشيخة عايدة سالم 
العلي الذي أقيم هذا املؤمتر حتت 

رعايتها وبحضورها.


