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مركز «ليناز أند ديناز» للتغذية يشارك
في حملة حارب السمنة  3في «األفنيوز»

د .حمد احل�ساوي ورمي الوقيان يكرمان عبدالرحمن الزير

رمي الوقيان تكرم د .حمد احل�ساوي

الحفل السنوي لنادي املصارف
كتبت نهى أحمد حنيفة

تحت رعاية وحضور رئيس مجلس
ادارة ن � ��ادى م� �ص ��ارف ال �ك��وي��ت ري��م
ح� �م ��د ال� ��وق � �ي� ��ان وب � �ح � �ض ��ور األم � ��ني
العام التحاد امل�ص��ارف د .حمد علي
الحساوي ومدير عام شئون مجلس
ادارة ال�ب�ن��ك االه �ل��ي ال�ك��وي�ت��ى ف��وزي
ال�ث�ن�ي��ان وام ��ني ال�س��ر ج��اس��م الحيدر
وأم� � � ��ني ال � �ص � �ن� ��دوق خ� ��ال� ��د ال �ش �ط��ي
وأعضاء مجلس اإلدارة و املدير العام
عباس البلوشي  .أقام نادي مصارف
الكويت حفله السنوي لتكريم أعضاء
م�ج�ل��س االدارة ال �س��اب �ق��ني وأع �ض��اء
ال� �ل� �ج ��ان االج �ت �م ��اع �ي ��ة وال ��ري ��اض �ي ��ة
واالعامية وممثلي الجهات املكرمة
تقديرا لجهودهم في إنجاح األنشطة
وال �ب��رام��ج وال�ف�ع��ال�ي��ات ال�ت��ي نظمها

النادي ملوسم . 2014
اشتمل الحفل على كلمات ترحيبية
من رئيس مجلس االدارة ريم الوقيان
والتي شكرت كل من ساهم فى رحلة
العطاء املميزة والتى أعطت السمعة
الطيبة للنادي منذ انطاقته وحتى
االن ثم ع��رض فيلم وثائقي ألنشطة
ال � � �ن� � ��ادي مل� ��وس� ��م  ،2014ث � ��م ق��دم��ت
ال��وق �ي��ان درع� ��ا ت��ذك��اري��ة ل�ل�ح�س��اوي
لرعايته الحفل ،ت��اه تكريم املحتفى
بهم.
ومن جانبة شكر الدكتور حمد علي
الحساوي جميع العاملني في نادي
امل� �ص ��ارف وأك� ��د أن ات �ح ��اد م �ص��ارف
ال � �ك� ��وي� ��ت س� �ي� �ظ ��ل داع� � �م � ��ا رئ �ي �س �ي��ا
الن �ش �ط��ة وع� �م ��ل ال � �ن� ��ادي ف ��ي ج�م�ي��ع
امل � �ج� ��االت ل �ت �ح �ق �ي��ق أه � � ��داف ورؤي � ��ة
قيادة وادارة نادي مصارف الكويت.

صرحت د .دينا الشامي – املدير عام مركز ليناز
أند ديناز للتغذية – أن املركز يشارك في «حملة
ح��ارب السمنة  »3ال��ذي يقام في الفترة من 23
وحتى  25إبريل  2015في مجمع االفنيوز تحت
رعاية وحضور وزارة الصحة الكويتية والذي
تنظمه شركة « »IG Eventsوبحضور عدد من
الشركات والعيادات الطبية والتي لها دور بارز
في املجتمع الكويتي ،خاصة وان هذا املعرض
ي�ت�ب�ن��ى ال�ك�ث�ي��ر م��ن أه��داف �ن��ا امل�ت�ع�ل�ق��ة بتوعية
املجتمع من مخاطر السمنة وان اقامة املعرض
ف��ي م �ك��ان ح �ي��وي وه ��ام م�ث��ل م�ج�م��ع األف�ن�ي��وز
يتيح فرصة التواصل وتوصيل الرسالة إلى
أكبر عدد ممكن من الجمهور بشكل مباشر.
وأك � � ��دت ال �ش ��ام ��ي أن م ��رك ��ز ل �ي �ن��از أن� ��د دي �ن��از
للتغذية وعلى م��دار اكثر من  9سنوات يحمل
ع�ل��ى ع��ات�ق��ه م��ع الجميع أي�ض��ا م�س��ؤول�ي��ة رف��ع
ال��وع��ي وال�ت�ن�ب�ي��ه م��ن م�خ��اط��ر ال�س�م�ن��ة واآلث ��ار
السلبية التي تنجم عنها مضيفة أننا نؤمن
ب ��ال ��دور ال�ك�ب�ي��ر ال �ت��ي ت �ق��وم ب��ه وزارة الصحة
الكويتية في هذا الشأن وان الرعاية والحضور
ل ��وزارة الصحة م��ن العوامل التي تعكس روح
جديده وطموح لخلق اث��ر توعوي حقيقي في
ه��ذا امل�ج��ال ،وق��د أع��د امل��رك��ز ع��دد م��ن املفاجأت

د .دينا ال�سامي
التفاعلية وكذلك العروض املشجعة للجمهور
ل�خ�ل��ق ح��ال��ة م��ن ال�ت�ح�ف�ي��ز اإلي �ج��اب��ي مل�ح��ارب��ة
ال �س �م�ن��ة وال �ت �ص��دي ل �ه��ا م ��ن األن ح �ي��ث ن��رف��ع
شعار « األن هي اللحظة املناسبة لتغير حياتك
« ألننا نعرف بحكم الخبرة أن ه��ذا ال�ق��رار هو
قرار مؤجل لدى البعض.

«نادينا غير» في «حولي املدرسي»
تكرمي الزميلة نهى اأحمد حنيفة

 AUKاستضافت ريتشارد روبرتس
بوعركي مع الطالبات يف عر�س العكا�س
كتب صباح الموسى

ريت�سارد روبرت�س ود .نزار حمزة
كتبت نهى أحمد حنيفة

اس �ت �ض��اف م��رك��ز ال �ع �ل��وم و األب� �ح ��اث امل �ع �ل��وم��ات �ي��ة و
الهندسية  RISEبالجامعة األميركية في الكويت السير
ري �ت �ش��ارد روب ��رت ��س ال �ح��اص��ل ع �ل��ى ج��ائ��زة ن��وب��ل في
الطب عام  ،1993و ذلك ضمن سلسلة محاضرات املركز
ب��ال�ج��ام�ع��ة األم�ي��رك�ي��ة ف��ي ال �ك��وي��ت .إق�ي�م��ت امل�ح��اض��رة
بالتعاون مع مؤسسة الكويت للتقدم العلمي KFAS
.وق��د ت�ن��اول السير ري�ت�ش��ارد ف��ي محاضرته «الطريق
إلى جائزة نوبل» قصة نجاحه و شغفه بالعلوم والذي
قاده الى جائزة نوبل.

«الطريق إلى جائزة نوبل»
ق ��ام د .أم �ي��ر زي ��د ،م��دي��ر مركز األبحاث املعلوماتية
والعلوم والهندسة واألس� �ت ��اذ امل �ش ��ارك ب�ق�س��م ع�ل��وم
ال�ح��اس��ب ب��ال�ج��ام�ع��ة األم�ي��رك�ي��ة ف��ي ال�ك��وي��ت بافتتاح
األم �س �ي��ة م �ع��رب��ًا ع ��ن س� � ��روره ب��اس �ت �ض��اف��ة شخصية

ن �ظ��م ن � ��ادي ح��ول��ي امل ��درس ��ي امل �س��ائ��ي  2ب�ن��ات
ف�ع��ال�ي��ة ش �ع��اره��ا «ن��ادي �ن��ا غ �ي��ر» ب��رع��اي��ة مدير
ادارة االن � �ش � �ط� ��ة ال � �ت ��رب ��وي ��ة ب �م �ن �ط �ق��ة ح��ول��ي
التعليمية منصور عبد ال�ل��ه الديحاني ومدير
ادارة االنشطة املدرسية رئيس اللجنة الفرعية
املكلفة بمتابعة اعمال االندية املدرسية املسائية
منى سليمان الفريح وبحضور بعض موجهي

�سورة جماعية
عاملية مرموقة مثل سير روبرتس مؤكدا على أن مركز
العلوم واألبحاث املعلوماتية والهندسية يسعى دائمًا
ال ��ى اس �ت �ج��اب ال �خ �ب��راء امل�ح�ل�ي��ني وال��دول �ي��ني م��ن بني
مجموعة عريضة من التخصصات لتقديم محاضرات
وورش عمل بالجامعة األميركية في الكويت .مضيفًا
أن ال �ت �ن��وع ال� ��ذي رآه ب ��ني ال �ح �ض��ور م��ن ب ��ني دارس ��ني
و ع�ل�م��اء م��ن مختلف ج��ام�ع��ات ال�ك��وي��ت ي�ب��رز اهتمام
املجتمع بمجاالت العلوم و التميز العلمي.
وفي كلمتها االفتتاحية رحبت الدكتورة روضة عواد،
عميدة كلية اآلداب والعلوم ،بسير روبرتس موضحه
أهمية ال��رس��ال��ة ال�ت��ي تحملها ه��ذه امل�ح��اض��رة« :تأتي
محاضرة السير روبرتس في الوقت املناسب الذي تعد
املجتمعي واإلقليمي
فيه املعرفة أم �رًا حيويًا لنمونا
ّ
والعاملي ومن أجل التقدم والتغيير البناء».
وق��د تحدث سير روب��رت��س إل��ى الحضور عن اهتمامه
امل �ب �ك��ر ب��ال �ع �ل��وم وك �ي��ف أص �ب��ح ش �غ��وف��ًا ب��ال�ع�ل��م وح��ل
امل�ش�ك��ات م��وض�ح��ًا أن ق��راء ت��ه ل�ك�ت��اب «خ�ي��ط ال�ح�ي��اة:

«قوة التفكير» للباحثة
تهاني املطيري

ح�سور ومتابعة
كتب صباح الموسى

اق ��ام ��ت امل ��درب ��ة وال �ب��اح �ث��ة ال�ن�ف�س�ي��ة
ا .ت � �ه� ��ان� ��ي امل � �ط � �ي� ��ري ورش � � � ��ة ع �م��ل
ب �ع �ن��وان( ق ��وة ال�ت�ف�ك�ي��ر) ف��ي م��درس��ة
الصليبيخات ابتدائية بنات ب��ادارة
م ��دي ��رة امل ��درس ��ة أ .ع��اي �ش��ة ال�ص��ال��ح
ومن اعداد معلمة التربية االسامية
ا .أن� ��وار ال �ب��ذال��ي وب ��اش ��راف رئيسة
ال �ق �س��م ش �ع �ي��ع امل �ط �ي��ري وامل��وج �ه��ة
ال�ف�ن�ي��ة سهيلة ال �خ��ال��دي وبحضور
تهاين املطريي
معلمات املرحلة االبتدائية.
حيث تطرقت الباحثة النفسية الى
اهمية قوة التفكير في حياتنا اليومية والتعرف على اهمية التفكير
االيجابي وم��دى ارتباطه بحياتنا اليومية واساليب التعرف على
مكنونات التفكير والعقل الاوعي .واملبادئ السبعة للتفكير ومفهوم
االرادة وم��دى ارتباطه بالتفكير االيجابي والسلبي .وكذلك تطرقت
الى مسببات املشاعر االيجابية والسلبية وعاقتهما بقوة التفكير
واهمية تقدير الذات .وفي النهاية تم تكريم الباحثة من قبل املوجهة
ورئيسة القسم واملديرات املساعدات واملعلمه انوار البذالي.

م�ق��دم��ة ل��أح�ي��اء ال�ج��زي�ئ�ي��ة» ل�ج��ون ك�ي�ن��درو ه��و ال��ذي
أل�ه�م��ه إلن �ت��اج ب�ح�ث��ه ال ��ذي ح�ص��ل ع�ل��ى ج��ائ��زة ن��وب��ل.
كما أك��د على قيمة العمل الجاد و اغتنام الفرص في
املستقبل املهني الناجح .يؤمن سير روبرتس أنه يدين
بالكثير في نجاحه العلمي إل��ى «فعل الشئ املناسب
ف��ي ال��وق��ت امل �ن��اس��ب» .ت�ن��اول��ت امل�ح��اض��رة ق�ص��ة حياة
س�ي��ر روب �ت��رس م�ن��ذ ال�ط�ف��ول��ة امل �ب �ك��رة وح �ت��ى أب�ح��اث��ه
ال �ي��وم ف��ي امل �خ �ت �ب��رات ال�ح�ي��وي��ة ب�ن�ي��و إن �ج��ان��د .وف��ي
جلسة األسئلة واألج��وب��ة التي تلت املحاضرة ،شجع
س�ي��ر روب��رت��س ال �ط��اب ال�ح��اض��ري��ن ع�ل��ى أن يبحثوا
ع��ن ش�غ�ف�ه��م وي �س �ي��روا خ�ل�ف��ه ب �ص��رف ال �ن �ظ��ر ع �م��ا قد
يقوله اآلخ��رون وأن ينظروا إلى الفشل على أنه بوابة
االكتشاف .كما شدد على أنه يجب مشاركة االبتكار في
املجتمع العلمي و أنه يسعى حاليًا لحل لغز علمي في
ً
مجال البكتيريا .و إختتم لقاءه قائا «أريد أن أتوصل
لهذا االكتشاف ،ولكنني سأكون على نفس القدر من
السعادة إذا فعل أي منكم ذلك».

الطالبات اأثناء عر�س اأعمال الرتيكو

وم��وج �ه��ات وأع �ض ��اء ال�ل�ج�ن��ة ال�ف��رع�ي��ة وب�ع��ض
رؤس ��اء ورئ�ي�س��ات وم�ش��رف��ات وط��ال�ب��ات االن��دي��ة
امل��درس �ي��ة امل�س��ائ�ي��ة وال�ف�ع��ال�ي��ة ب��إع��داد وتنظيم
رئيسة النادي سارة بوعركي وأظهرت الفعالية
إب��داع��ات وم��واه��ب الطالبات ب��ال�ن��ادي تضمنت
عرضا مسرحيا وألعابا شعبية كويتية وشعرا
وطنيا وعزفا على آلة القانون وعرضا للمطوعة
وح��واج جبلة والعكاس وع��رض��ا لبعض اعمال
التريكو.

