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أكبر الشركات   باعتبارها من 
الرائدة في عالم األغذية الصحية 
الكويت والشرق  والطبيعية في 
األوسط اختارت مدرسة أم احلكم 
بنت أبي ســــفيان الثانوية بنات 
شركة عسل معجزة الشفاء لتكون 
الراعي الرسمي ألنشطة «جسد ال 
يشيخ وعقل ال يحطه الزمن» الذي 
نظمته املدرسة األسبوع املاضي.
  وتناول امللتقى أسئلة علمية 
ثقافية عن العسل الطبيعي وأهميته 
من اجلانب الصحي والغذائي حتت 
عنوان «جســــد ال يشيخ وعقل ال 
يحطه الزمن» حاضر فيها د.سالمة 

طاهر حيث تنــــاول عددا من األمــــور الطبية املهمة 
والتي طغت على الســــطح خالل الســــنوات القليلة 
املاضيــــة والتي في مقدمتها الطــــب البديل وأهميته 
وأهم األشــــياء التي يعتمد عليها فــــي عالج الكثير 
من األمراض لذلك قامت شركة عسل معجزة الشفاء 
بصفتها راعيا للندوة بتوزيع عدد كبير من منتجات 
الشركة الغذائية من عسل النحل على املشاركني في 

امللتقى كنوع من الهدايا وتأكيدا 
على أهمية العسل كمنتج غذائي 
طبيعي مكمل وأساسي لبناء جسد 
صحي وقوي في مقاومة األمراض 

وعالج الكثير منها.
  وتوجهت مديرة املدرسة أمل 
بوحمد بالشــــكر لشــــركة عسل 
معجزة الشــــفاء والقائمني عليها 
لدورهم احليوي واملهم ورغبتهم 
الصادقــــة في دعم هــــذه الندوة 
الطالبيــــة العلميــــة والثقافيــــة 
الصحية مقدمة في الوقت نفسه 
الشكر جلميع املشاركني في الندوة 
نظرا ملــــا طرحته من موضوعات 
مهمة وبشكل علمي وموثق وبسيط قد حقق الفائدة 
املطلوبة. من جانبه، أكد املدير اإلقليمي للشركة محمد 
قاسم املجددي ان شركة عسل معجزة الشفاء ال تدخر 
جهدا في املشاركة في مثل هذه األنشطة املهمة ولها 
العديد من اإلسهامات في العمل االجتماعي التي رسخت 
مكانتها اجتماعيا مما دفع مدرسة أم احلكم الى اختيار 

«معجزة الشفاء» لرعاية هذا امللتقى. 

 الغنيم يفتتح «نودلز هاوس»

 الغنيم مع احلضور في لقطة تذكارية

 لقطة تذكارية للغنيم مع فريق العمل وعدد من احلضور 

 محمد قاسم املجددي

 هنأ املنسق ورئيس اللجنة االعالمية جلمعية تقييم األداء البرملاني فيصل 
الدحام الكويت قيادة وحكومة وشـــعبا مبناسبة احتفاالتها مبرور ٥٠ عاما 
على االستقالل و٢٠ عاما على التحرير، واالحتفال مبرور ٥ سنوات على تولي 
صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد مسند اإلمارة. ومتنى الدحام من 
الباري عـــز وجل ان يحفظ أميرنا وولي عهدنا مـــن كل مكروه وان يرزقهم 
الصحة والعافية وان تبقى الكويت دائما وابدا واحة أمن وأمان في ظل راية 

صاحب السمو األمير وولي عهده األمني. 

الدحام يهنئ القيادة السياسية باألعياد الوطنية

 «الفيصل» تشارك في يوم براعم «الوسام» الترفيهي

 «جسد ال يشيخ وعقل ال يحطه الزمن»
  برعاية «معجزة الشفاء» في ثانوية أم الحكم

 توزيع هدايا مجموعة الفيصل على اطفال الروضة 

 انشطة ترفيهية لالطفال

 متابعة من احلضور

 من املشاركني ببرنامج العاصمة املدرسي  الشيخة شيخة العبداهللا في جناح الصحة والفم واألسنان

 جانب من احملاضرة الطالبات املتدربات في جمعية السدو

 اقامت روضة الوسام باألندلس يوما ترفيهيا 
ألطفالها مبناســـبة يوم الغـــذاء العاملي، وذلك 
مبشـــارك مجموعة الفيصـــل الصناعية، التي 
تولـــي اهتماما كبيرا بطالب املدارس ودائما ما 
تشاركهم مناسباتهم وأنشطتهم املختلفة بفضل 
توجيهات سعد الســـند رئيس مجلس اإلدارة 

وفيصل الغضوري املدير العام للمجموعة.
املتنوعة،  الترفيهـــي بفقراته  اليوم    ومتيز 
التي أســـعدت جميـــع احلضور مـــن األطفال 
واملعلمات، وتخلل اليوم املفتوح إقامة العديد 
من املسابقات بني األطفال، باإلضافة إلى توزيع 

الهدايا عليهم.

  وبهذه املناسبة ألقت مديرة روضة الوسام 
نورة الشيحان كلمة رحبت فيها باحلضور، كما 
ألقى مدير إدارة العالقات العامة واإلعالم ملجموعة 
الفيصل املستشار محمد اخللفي كلمة أكد فيها 

على أهمية الغذاء السليم لألطفال.
  وكلل اهللا هذه االحتفالية بالنجاح بفضل جهود 
إدارة الروضة وذكرت الشيحان بهذه املناسبة 
أن هذا اليوم الترفيهي يأتي من قبل األنشـــطة 
التربوية في املنطقـــة، وأن الناحية الترفيهية 
لألطفال، خصوصا فـــي مرحلة الروضة مهمة 
للغاية، وفي نهاية احلفل مت تقدمي درع تكرميية 

ملجموعة الفيصل على حسن مشاركتهم. 

 «الغنيم» تفتتح فرع «نودلز هاوس» الثاني في «أولمبيا» 

 يوم مفتوح لمرضى الربو في المستشفى األميري

 تعليم األجيال الفنون الحرفية
  في جمعية السدو احتفاًال بأعياد الوطن

 تتقدم جمعية السدو التعاونية الكويت العزيزة 
اميرا وحكومة وشعبا بأطيب التمنيات والتبريكات 

مبناسبة احتفاالت الكويت بعيد االستقالل.
  ومبناسبة مرور عشـــرين عاما على اشهار 
جمعية السدو احلرفية، تتقدم رئيسة واعضاء 
جمعية السدو بوافر الشكر والتقدير الى الرئيسة 
الفخرية والراعية الشـــيخة ألطاف سالم العلي 

لدعمها الدائم واملستمر.
  ومن منطلق تعزيز االنتاج احلرفي جلمعية 
السدو واحملافظة عليها وحتقيقا الهدافها وضمن 

مشـــاركتها في هذه املناسبة اقيمت ورشة عمل 
«نسج علم الكويت على نول مصغر ومبسط» 
لطالبات مدرسة حولي املتوسطة بنات ومدرسة 
لولوة الربيعة االبتدائية بنات وذلك بهدف تعليم 

االجيال الفنون احلرفية اليدوية.
  وقد ابدت الطالبات استيعابا رائعا ملا تعلمنه 
من فنـــون وحرف يدوية حيـــث ابدعن باجناز 

رسومات متنوعة بواسطة السدو.
  وتأتي هذه املبادرة من جمعية السدو احياء 

لهذه احلرف التراثية. 

 أقامت إدارة مستشفى األميري يوما مفتوحا ملرضى 
الربو، حيث متت توعية املرضى واجلمهور بكيفية التعامل 
مع املرض والعالج، وقدموا للجمهور االرشادات التوعوية 

والكتيبات الالزمة للوقاية، والتثقيف الغذائي والعالجي 
مما أفاد املرضى واجلمهور. وقامت الشيخة شيخة العبداهللا 
بزيارة املعرض وشكرت اجلميع على املجهود املبذول، 

وشـــارك في اليوم جناح صحة الفم واألسنان، وأشرف 
على العمل في توعية املرضى واحلضور نخبة من االطباء 

والهيئة التمريضية العاملني باملستشفى. 

 عادل الشنان
  افتتحت شركة الغنيم للتجارة 
الفرع الثاني من «نودلز هاوس» 
في مجمع اوملبيا املميز املطل على 
اخلليج العربي وينتمي «نودلز 
هـــاوس» الى سلســـلة مطاعم 
«نودلز هاوس» الشهيرة والتي 
تشـــتهر بتقدمي اطبـــاق مميزة 
وشهية مستوحاة من مدن جنوب 
شرق آسيا مبا فيها هونغ كونغ 
وشـــانغهاي وبانكوك وجاكرتا 
حيث يستمتع الزبائن باجللسات 
الطهاة  الرحبة بينما يشاهدون 
اثناء حتضيرهم ألطباق الطعام 
من خالل املطبخ املفتوح، ويعتبر 
«نودلز هاوس» احد املطاعم الرائدة 
التي تندرج حتت لواء مجموعة 
الضيافة الفاخرة «جميرا» التي 

تتخذ من دبي مقرا لها.
  وقد حضر االفتتاح ســـفير 
الفلبـــني شـــوالن برميافيـــرا 
ورئيس مجلس االدارة والرئيس 
التنفيذي ملجموعة شركات الغنيم 
عبدالغني الغنيم واملدير التنفيذي 
للمجموعة خالد الغنيم، ومدير 
عمليات املجموعة محمد منيسي 
والعديد مـــن املدراء التنفيذيني 
ورؤســـاء اقســـام املجموعـــة، 
والشيف العاملي سودينو وحشد 
من السفراء واالعالميني والعديد 
من ضيوفنا الكرام، وخالل احلفل 
قـــام كل من عبدالغنـــي الغنيم 
وارتـــن بويننت مديـــر العالمة 
التجارية بإلقـــاء كلمة االفتتاح 

على احلضور.
  ويعتبـــر «نودلـــز هاوس» 
ملجأ للباحثني عن مطعم يقدم 
مزيجا فريدا بني االغذية الصحية 
واالجواء احليوية واخلدمة املميزة 
والتمتع بالنظر الى الطاهي وهو 
يقوم بتحضير االطباق اآلسيوية 
اللذيذة والتي ينفرد بها «نودلز 
هاوس» ونتيجـــة لذلك اصبح 
«نودلز هاوس» عالمة جتارية 
شهيرة في عالم املطاعم اآلسيوية 
املتجهة الى العاملية بنجاح، فقد 
انفرد مفهوم هذا املطعم مبذاق 

اطباقه الشهية التي جتمع نكهات 
متعددة من مختلف ارجاء مدن 
جنوب آسيا، باالضافة الى جوه 
االجتماعي املميز الذي جعله من 
اكثر املطاعم املقصودة ملا يقدمه 

لرواده من متعة في تناول الطعام 
ولقاء االصدقاء ولقد مت استيحاء 
اطباق «نودلز هاوس» من اجلو 
احليوي ملدن شـــرق آسيا التي 
توفر للســـياح ورجال االعمال 

الطعام الصحي واللذيذ والبيئة 
االجتماعيـــة املميزة التي تالزم 
احياء مدن شرق آسيا. من اجلدير 
بالذكر ان مطعم «نودلز هاوس» 
حاصل على العديد من اجلوائز 

وله شـــهرة محلية واسعة في 
الكويت، مصر، االمارات العربية 
املتحدة، قطر، البحرين، سلطنة 
عمان، اململكة العربية السعودية، 

قبرص وأستراليا.


