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السنان: إدارة األحداث وضعت 
برنامجًا متكاماًل إلجازة العيد

بشرى شعبان
ادارة رعاية  اعل���ن مدي���ر 
االحداث عبداللطيف السنان عن 
تنظيم االدارة برنامجا متكامال 
الجازة عيد الفطر السعيد يشمل 

كل النزالء.
وقال الس���نان في تصريح 
صحافي ان االدارة حترص على 
اشراك جميع النزالء في جميع 
املناسبات واالعياد ولهذه الغاية 
وضعت برنامجا ترفيهيا للنزالء 
مبختلف الدور التابعة لالدارة 
باالضافة لتنظيم جدول بزيارات 
لالبناء الذين يسمح لهم القانون 
باخلروج لقضاء اجازة العيد مع 
اسرهم، وتنظيم زيارات اسرية 
داخل الدور االيوائية ملن ال يسمح 

لهم القانون باخلروج.
مشيرا الى ان االدارة تعمل 
على توفير ما يلزم من عناية 
ورعاية لالحداث خاصة خالل 
فترة عيد الفطر السعيد وذلك 
من خالل الدور البارز الذي تقدمه 
االدارة في اشراك النزالء بعيد 
الفطر عن طريق السماح السرهم 
بزيارتهم داخل الدور االيوائية 
ملن ال يس���مح قانون االحداث 
بخروجهم من الدور، مش���يرا 
الى ان الذين يسمح لهم قانون 
االحداث بخروجهم يسمح لهم 
بعد التنسيق مع نيابة االحداث 
واجلهاز الفني بالدار للخروج 
وااللتقاء بأس���رهم خالل فترة 
عطلة العيد، وذلك خللق روح 
احملبة وزيادة الترابط االسري 

عبداللطيف السنان

والشعور باملشاركة مع املجتمع 
اخلارجي في هذه املناسبة.

مضيفا ان مس���ؤولي الدور 
يقومون بالتنسيق مع االخصائيني 
واملشرفني للتناوب على االشراف 
داخل املؤسسات االيوائية خالل 
فترة العيد الخذ االحتياطات من 
املشكالت او حدوث شغب داخل 
املؤسسات االيوائية ما قد يعكر 
صفو هذه املناس���بة، الفتا الى 
ح���رص اجلهاز الفن���ي العامل 
الترويحية  البرامج  اقامة  على 
والترفيهية لبعض النزالء الذين 
ال يسمح لهم القانون باخلروج 
فيقوم اجلهاز الفني بعمل جلسات 
سمر ومسابقات ترفيهية وثقافية 
وتقدمي الهدايا والتهاني واقامة 
البوفيهات الضفاء روح البهجة 
والس���رور والسعادة على هذه 
الفئة واحساسها بهذه املناسبة 

السعيدة.

منظمة نموذج األمم المتحدة الطالبي تعقد مؤتمرها األول 19 نوفمبر في الجامعة األميركية
برعاي����ة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير اخلارجية 
الشيخ د.محمد الصباح تعقد منظمة منوذج االمم املتحدة 
الطالبي MUNAUK مؤمترها األول خالل الفترة من 19 وحتى 
 AUK 21 نوفمبر املقبل مبقر اجلامعة االميركية في الكويت
مبشاركة فاعلة ألبرز الفعاليات وصناع القرار محليا واقليميا 
وعامليا الى جانب منتس����بي برنامج األمم املتحدة الطالبي 
في الكويت ودول مجلس التعاون اخلليجي ومختلف دول 

العالم.

وصرحت منظمة من����وذج األمم املتحدة MUNAUK بأن 
املؤمتر يأتي تتويجا لسلس����لة متميزة من االنشطة املهمة 
التي نظمتها وشاركت فيها مثمنة الدعم الالمحدود لنائب 
رئيس مجلس الوزراء ووزير اخلارجية الش����يخ د.محمد 
الصباح عبر رعايته للمؤمتر ومؤازرته ألنش����طة منظمة 
منوذج األمم املتحدة، ومن االنش����طة التي ش����اركت فيها 
املنظمة مؤمتر الكلي����ة امللكية في لندن وهارفارد ومؤمتر 
منظم����ة برنامج األمم املتحدة الطالبي في مملكة البحرين، 

حيث متكنت MUNAUK على امتداد تلك املشاركات وغيرها 
من حتقيق حضور فاعل مقرون مبراتب متقدمة على صعيد 
التقييم التحصيلي وحيازة العديد من اجلوائز وشهادات 
التقدي����ر لألداء املتميز الذي أبداه منتس����بوها بني أقرانهم 
محليا واقليميا وعامليا، كما قامت املنظمة بتنظيم انشطة 
ناجحة احدثت اصداء واس����عة على الساحة احمللية منها 
»امة 2009 ازمة اختيار«. واشار رئيس منظمة منوذج االمم 
املتحدة MUNAUK عبدالعزيز صافي املطوع الى ان املؤمتر 

االول للمنظمة، عالوة على الرعاية الرس����مية التي يحظى 
بها من قبل نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير اخلارجية، 
تشارك في رعايته ودعمه مجموعة من اجلهات واملؤسسات 
والشركات املرموقة منها ش����ركة زين لالتصاالت وشركة 
اخلطوط اجلوية الوطنية وبنك اخلليج وش����ركة السينما 
الكويتي. موضحا انه باالمكان التواصل مع اللجنة املنظمة 
مبقر اجلامعة االميركية في الكويت او عبر املوقع االلكتروني 
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