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 سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد مع سال النقيب وأعضاء من فريق مجموعة كوت الغذائية

 الفيلي: تعزيز قنوات االتصال 
  بني البنك الدولي والشباب الطموح 

 النقيب: «كوت الغذائية» حريصة على تنمية 
الكوادر الوطنية الشابة وتطوير مهاراتها

 استقبل بنك الكويت الدولي سمو رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ ناصر احملمد خالل افتتاحه الدورة 
الرابعة مللتقى «كويتي وافتخر»، حيث قام بزيارة 
اجلناح اخلاص الذي يشارك من خالله البنك في 

هذه التظاهرة الشبابية الوطنية.
  وذكر «الدولي» ان االدارة العليا وموظفي البنك 
اطلعوا سموه على احدث املشاريع واخلدمات التي 
يقدمهــــا البنك والتي يراعى فيهــــا مواكبة احدث 
اخلدمات املصرفية، مبينا ان انشطة هذه النسخة 
من اعمال املؤمتر شهدت حضورا بارزا للعديد من 
الشــــخصيات والقيادات واخلبراء واملتخصصني 
املهتمني بأفكار وابداعات الشباب. واوضح البنك 
ان مشــــاركته في ملتقى «كويتي وافتخر» جاءت 
لتعكس مدى االهتمام الكبيــــر الذي يوليه لفئة 
الشــــباب، خصوصا ان هذا امللتقى ميثل التجمع 
الوطنــــي االول لدعم افكار وابداعات هذه العقول 
الشابة. وقالت رئيس العالقات العامة، التسويق، 
االتصال وتطوير االعمال في البنك خلود الفيلي: لقد 
عززت هذه املشاركة من قنوات االتصال املباشرة 
بني البنك وفئة كبيرة من الشباب الوطني الطموح، 
فهي كانت مبنزلة فرصــــة جيدة لتعزيز احلوار 

والنقاش معهم.
  وكشفت الفيلي ان املبادرة التي اطلقها البنك 
خالل انشطة امللتقى والتي جاءت من خالل طرحه 
ملسابقة تفاعلية تثقيفية ساهمت في حتقيق هذه 

الرؤية.

  واوضحــــت الفيلــــي بقولها: لقــــد قدمت هذه 
املســــابقة والتي جاءت حتت عنوان «من نحن..» 
صورة توضيحية عن شخصية البنك، وارتباطه 
باملجتمع الكويتي، مبينة ان هذه املسابقة هدفت 
في االساس الى تشجيع الشباب وتقدمي احلافز لهم 
لالستفادة من افكارهم االبداعية، وفي الوقت نفسه 
فإنها وفرت فرصة جيدة لالستفادة من املناقشات 
واالفكار املختلفة التي دارت مع الشباب. واشارت 
الى ان البنك ومن خالل هذه املسابقة يقدم ثالث 
جوائز قيمة وذلك الفضل ثالثة مشــــاريع، مبينة 
ان جناح البنك ومنذ انشطة االفتتاح وهو مستعد 
الستقبال العديد من املقترحات التي تتوافق مع 

احكام الشريعة الغراء.
  على اجلانب اآلخر، اوضحت قائلة: نحن على 
يقني ان هــــذا املعرض ومبا يضمــــه من مختلف 
التخصصات واخلبرات العملية واملؤهالت العلمية 
يقدم مناذج ابداعية متنوعة، مشــــيرة الى ان هذا 
امللتقــــى يعد فرصة جيدة لهذه املواهب الشــــابة 
التي هي بحاجة الى من يصقلها ويعدها للمرحلة 

املقبلة.
  واكدت الفيلي ان «الدولي» وفي اطار مساعيه 
اجلادة نحو خلق تأثير ايجابي على املجتمع، فإنه 
حريص على تبني سياسة واضحة جتاه حتقيق 
التزاماته االجتماعية، وقد استطاع على مدى الفترات 
املاضية ان يعزز من عالقاته واتصاالته مع العديد 

من املؤسسات االجتماعية في هذا االجتاه. 

 أعلنـــت مجموعة كوت الغذائيـــة عن رعايتها 
ومشـــاركتها في مشروع «كويتي وأفتخر» الرابع 
الذي أقيم حتت رعايـــة وحضور رئيس مجلس 
الوزراء سمو الشيخ ناصر احملمد في أرض املعارض 

مبشرف.
  وتأتي رعاية مجموعة كوت الغذائية لهذا امللتقى 
للسنة الرابعة على التوالي من منطلق دعمها ملبادرات 
الشباب الكويتي الطموح والتزامها مبسؤوليتها 
االجتماعية للمساهمة في تنمية الكوادر الوطنية 

الشابة وتطوير مهاراتها.
  وقالت رئيسة التطوير التنفيذية في مجموعة 
كوت الغذائية سال النقيب: ان مجموعة كوت الغذائية 
كانت سباقة في تقدمي الدعم مللتقى كويتي وأفتخر 
قبـــل أربعة أعوام إلميانها بأهمية هذا املشـــروع 
الوطني في اطالق مواهب الشباب الكويتي الواعد 
وتشـــجيعهم على املبادرة واالبتكار. نحن نؤمن 
بقدرات الشباب الكويتي وإمكانياته ونتطلع الى 
تعزيزها وتطويرها في إطار التزامنا بتنمية املجتمع 

وبناء مستقبل أكثر إشراقا ألبنائنا.
  وأضافت النقيب: اننا كمجموعة كوت نرى في 
أولئك الشباب أنفسنا حني بدأنا مبطعم «األرنب 
اجلائع» منذ ٣٠ عاما الذي ســـرعان ما حتول الى 
سلسلة مطاعم، لنصبح اليوم احدى أكبر املجموعات 
في الكويت، حيث منتلك ١٠ عالمات جتارية ونشغل 
أكثر من ١٥٠ مطعما. وما كان ذلك أن يتحقق لوال 
العمل الـــدؤوب واملثابرة وروح املبادرة، وهو ما 

نسعى دائما الى نقله الى االجيال الشابة.
  هذا، وأشارت النقيب الى انه في إطار تشجيع 
املشاركني، ستقوم مجموعة كوت الغذائية بإجراء 
منافسة بينهم حتت عنوان «جائزة األرنب اجلائع 
للمفهوم الغذائـــي الواعد»، حيث ســـيتم تقييم 
املشـــاركني بناء على متيز فكرة املنتج أو العالمة 
التجارية من حيث فرادتها، والطموح لتطويرها 
الى جانب مستوى اجلودة من حيث الطعم وبراعة 
املشترك ودرايته بجميع جوانب املنتج أو العالمة 

التجارية.

 رئيس الوزراء خالل زيارته جلناح البنك الدولي في امللتقى

 املجموعة ترعى امللتقى للعام الرابع على التوالي البنك استقبل رئيس الوزراء في جناحه بـ «كويتي وأفتخر»

 «دايت كير» يقدم استشارات 
تغذوية في «كويتي وأفتخر»

 املشاركة األولى لـ «دايت كير» الرائدة في مجال 
التغذية الصحية في ملتقى الشباب الوطني «كويتي 
وافتخر» ٢٠١١، وتأتي املشاركة كداعم للملتقى وذلك 
من تاريخ ١٦ إلى ١٩ مارس ٢٠١١ في أرض املعارض 

الدولية في منطقة مشرف.
  وصرح ســــامي البدر املدير العام لشركة دايت 
كير: اننا سعداء جدا بهذه املشاركة فنحن في «دايت 
كير» هدفنا األول نشــــر الوعي الصحي والغذائي 
في املجتمع، ونشــــر ثقافة الغــــذاء الصحي كنمط 
حياة وليس كما هو شــــائع انه اتباع احلمية وانه 
روتني يقتضي احلرمان من بعض العناصر الغذائية 
األساسية للجســــم، ومشاركتنا في ملتقى شبابي 
كبير مثل «كويتي وافتخــــر» تخدم هذه األهداف 
بصورة كبيرة، فنحن من خاللها نقدم االستشارات 
والنصائح املبنية على أسس ودراسات علمية ألفراد 
املجتمع لالســــتفادة منها ومن خدماتنا وللتعرف 
علينا عن قرب، ومشاركتنا هذه هي األولى في هذا 
امللتقى وقد جاءت بعدما ملسنا النجاح الذي حققه 

هذا امللتقى الوطني الكبير.
  وأضاف البدر: اننا من خالل مشاركتنا سنقوم 
بتقدمي استشارات مجانية لزوار جناح دايت كير، 
حيث سيتســــنى للجميع التعرف على طاقمنا من 
خبــــراء التغذية في دايت كير، الذين ســــيقومون 
بدورهم بتقدمي كل ما يحتاج اليه الزائر من نصائح 
وارشادات ملعرفة التغذية السليمة واملناسبة لكل 
فرد باختالف احلالة الصحية والسن وقياس الوزن 
وغيرها من املقاييس التي سيتم اختبارها بشكل 

أولي داخل جناح دايت كير.
  وذكر البدر: ان جناح دايت كير سوف يحتوي 
على العديد من املرئيات للشرح والتوضيح إضافة 
الى شــــرح واف لزوارنا الكرام من قبل طاقمنا من 
خبراء التغذية، مضيفا: ستكون هناك أيضا مشاركة 
بندوة توعوية على مسرح ملتقى كويتي وافتخر 
في اليوم األول للملتقى، تلقيها إحدى اخصائيات 
التغذيــــة تتضمن معلومات قيمة صحية لشــــرح 
احلمية الغذائية السليمة للزائرين واملهتمني بالوعي 
الغذائي. يذكر ان شركة دايت كير هي إحدى الشركات 
الرائدة في مجال التغذية في الكويت، وهي الشركة 
الوحيدة في الكويت احلاصلة على اعتماد من املركز 

العربي للتغذية. 

 جناح دايت كير في امللتقى

 نادي سيدات األعمال 
واملهنيات يشارك 

  في ورشة عمل حول السكر
 يشارك نادي سيدات االعمال واملهنياتـ  فرع الكويت 
الول مرة بورشة عمل في مقر جمعية املكفوفني الكويتية 
تخص الصحة والتغذية ملريض السكري، حتاضر فيها 
رئيســـة اللجنة الصحية ليلى آغا بعنوان «تعايش 
مع الســـكري». وذكرت رئيسة النادي مها البغلي أن 
هذه الورشة برعاية نادي 
سيدات األعمال واملهنيات 
بالكويت وهو من ضمن 
برنامـــج متكامل حتت 
عنوان «املـــرأة القيادية 
املبـــادرة» والذي احتفل 
النـــادي بانطالقـــه في 
يوليـــو ٢٠١٠ بالتعاون 
الشـــراكة  مع مبـــادرة 
 .(MEPI) الشرق أوسطية
وأضافت أن هذه املبادرة 
تقدمت بها عضوة النادي 
القـــالف للتواصل  مرمي 
مع جميع فئات املجتمع 
ومنهم املكفوفون من أجل 
التعاون  خلق جو مـــن 
واالندمـــاج املجتمعـــي. 
واوضحت القالف ان هذه 
املبادرة تعتبر االولى من 
نوعها للشراكة بني نادي 
سيدات األعمال واملهنيات 
مع جمعية املكفوفني حيث 
جـــاءت فكرتها بعد عمل 
بحـــث مكثـــف تبني من 
خالله ان اجلانب التوعوي 
في مجال الصحة شـــبه 
مفقود جلمعية املكفوفني، 
القـــالف عن  وأعربـــت 
شكرها وتقديرها جلمعية 
الكويتيـــة  املكفوفـــني 
لترحيبهم واستضافتهم 
لورشـــة العمل وتسيير 
جميع األمـــور املتعلقة 

بالتنظيم.
  ومن ناحيتها صرحت 
اللجنة الصحية  رئيسة 
ليلى آغا بأن هذه الورشة 
تهدف الى نشر الوعي الصحي والذي يتطلب حتديد 
ومعرفـــة حاجات املجتمع مـــن معلومات وتعليمات 
صحية في مجاالت الطـــب والتغذية ومختلف أنواع 
املعاجلـــات الدوائية والطبيعية للنواحي النفســـية 
والفسيولوجية والغذائية، والذي يستوجب تقدميه 
للفرد خاصة واملجتمع عامة. كما عبرت آغا عن بالغ 
سعادتها لقبول جمعية املكفوفني «مبادرة القالف» وذلك 
لتقدمي سلسلة محاضرات وورش عمل توعوية صحية 
جلمعية املكفوفني الكويتية. كما قالت آغا «اني تشرفت 
بتسلم أول كتيب لي مطبوع بلغة بريل في التغذية، 
وأعد جمعية املكفوفني باالستمرار في تقدمي العديد من 
املواضيع الصحية ألعضائها مع بقية عضوات جلنة 

الصحة بإذن اهللا».

 مها البغلي

 مرمي القالف

 ليلى آغا 

 األصبحي استعرض أهمية اللعب في رفع مستوى ذكاء الطفل 

 «زيد احلرب االبتدائية للبنني» تقيم ندوة 
للتعريف بفوائد األلعاب الذهنية

العنزي  واملديرة املساعدة هدى 
الفني للغة االجنليزية  واملوجه 
اشرف محمد ورئيسة قسم اللغة 
االجنليزية اميان رجب ونائبة قسم 
اللغـــة االجنليزية جنالء حلمي، 
اللجنة املنظمة للندوة  ورئيسة 
امل نبيل، وشارك فيها عدد كبير 

من املعلمني والطالب.
الندوة اســـتعرض    وخـــالل 

د.االصبحـــي اهميـــة اللعب في 
رفع مستوى ذكاء الطفل، وتنمية 
قدراته االجتماعية واســـتجابته 
العاطفية، مبينا قدرة الطالب على 
بلوغ املستويات الفكرية املتقدمة 
على الصعيـــد األكادميي عكس 
النظـــرة اخلاطئة لدى الكثيرين 
واعتقادهم ان اللعب مجرد مضيعة 

للوقت.

 أقامت مدرســـة «زيد احلرب 
االبتدائية للبنني» التابعة ملنطقة 
الفروانية التعليمية ندوة تربوية 
التعريف بفوائد  ترفيهية هدفها 
األلعاب الذهنية والفكرية، نظمها 
قسم اللغة االجنليزية باملدرسة، 
وحاضر خاللها د.سعيد االصبحي 
اســـتاذ االعالم بجامعة الكويت، 
بحضور مديرة املدرسة مليعة احملمد 

 فريق الغوص ينهي عملية  تثبيت
  ٥ مرابط بحرية في شعاب البنية

يبــــدأ بصيانة وتبديــــل املرابط 
البحرية حول الشــــعاب واجلزر 
اجلنوبية للكويت استعدادا ملوسم 
الصيف وما ينجم عنه من زيادة 

عدد املرتادين لهذه املواقع.
  وأشــــار فيصــــل احلربان الى 
أن الشــــعاب املرجانية ذات بناء 
هش، وأن رمي االدوات املستخدمة 
لرسو القوارب (السن) و(الباورة) 
يؤدي الى كسر وحتطيم العديد 
من الشعاب املرجانية، علما بأن 
منــــو الشــــعاب املرجانية بطيء 
جدا ويتطلب اكثر من سنة لنمو 
الفريق  سنتيمتر واحد، مما دعا 
البحرية لرســــو  لعمــــل املرابط 
القوارب حول الشعاب املرجانية 
واالستعاضة بها عن رمي ادوات 
الرســــو االعتيادية على الشعاب 

املرجانية.
 

كيلومترات جنوب شرق منتزه 
اخليران جنوب الكويت.

  وذكر فيصل احلربان مسؤول 
العلمية أن الفريق كعادته السنوية 

الغــــوص باملبرة   أنهى فريق 
التطوعية البيئية تبديل وصيانة 
عدد ٥ مرابط بحرية حول شعاب 
قطعــــة البنيــــة على بعــــد ٥٫٥ 

 تثبيت احد املرابط البحرية 

جمعيـة �ساحية علي �سباح ال�سامل التعاونية

جمل�س الإدارة

دعـوة
حل�ضور اجتماع اجلمعية العادية واالنتخابات

لل�ضنة املالية املنتهية يف 2010/12/31

بناء على الكتاب الوارد من وزارة ال�شوؤون االجتماعية املوؤرخ يف 2011/3/3 بتحديد يوم 

الثنني املوافق 2011/4/4 النعقاد اجلمعية العمومية ويوم الثالثاء املوافق 2011/4/5 

لالإنتخابات.

يت�شرف جمل�س اإدارة جمعية �شاحية علي �شباح ال�شامل التعاونية بدعوة ال�شادة امل�شاهمني 

وامل�شاهمني يف  العمومية  انعقاد اجلمعية  تاريخ  فاأكرث( يف  العمر )21 عامًا  البالغني من 

وال��ذي �شيعقد  العادية  العمومية  اجلمعية حتى 2010/12/31 حل�شور اجتماع اجلمعية 

ال� )4.00( م�شاًء يف مدر�شة �شرار بن  ال�شاعة  2011/4/4 يف متام  املوافق  الثنني  يوم 

اكتمال  ع��دم  حالة  ويف   ،  )7( قطعة  ال�شامل  �شباح  علي  ب�شاحية  بنني  االبتدائية  االأزور 

الن�شاب يوؤجل ن�شف �شاعة لي�شبح قانونيًا بح�شور )25 ع�شوًا(.

وذلك ملنــاقـ�ســة جــدول الأعمال التايل :

1- مناق�شة تقرير جمل�س االإدارة لل�شنة املالية املنتهية يف 2010/12/31 وامل�شادقة عليه.

2- مناق�شة تق���ري���ر م���راق����ب احل�ش��اب��ات والت�ش���ديق على املي��زاني���ة العمومي���ة واحل�ش��اب���ات 

اخلتامية لل�شنة املالية املنتهية يف 2010/12/31.

3- تعيني مراقب ح�شابات للجمعية لعام 2011 وحتديد اأتعابه.

4- انتخاب )3( اأع�شاء جدد بداًل من الذين انتهت ع�شويتهم ، علمًا باأن االنتخابات �شوف 

تبداأ يف متام ال�شاعة ال� )5( م�شاء يوم الثالثاء املوافق 2011/4/5 يف مدر�شة �شرار بن 

االأزور االبتدائية بنني ب�شاحية علي �شباح ال�شامل قطعة )7( وملدة )3( �شاعات.

ونرجو من ال�سادة الأع�ساء مالحظة الآتي :

1( يجب على كل ع�شو اإح�شار البطاقة املدنية االأ�شلية ولن تعتمد �شورة عنها اأو اإح�شار 

�شهادة ملن يهمه االأمر من الهيئة العامة للمعلومات املدنية.

2( على ال�شادة امل�شاهمني وغري امل�شتكملني مللفاتهم �شرورة مراجعة االإدارة خالل الدوام 

الر�شمي الإ�شتكمال امللفات.

3( على امل�شاهمني الذين مل ي�شلهم كتيب امليزانية عن طريق الربيد مراجعة االإدارة لت�شلم 

ن�شخة الكتيب .


