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ضمن إطار خطتها لتعزيز مشاركتها الفعالة في 
املجتمع، وتوافقا مع رغبتها في إجناح النشاطات 
االجتماعية واإلنسانية التي تدعو اليها، أعلنت 
ن، عن  ن خلدمات طب الفم واألس���نا عيادة امليدا
ل العيد الوطني في مستشفى  مشاركتها في احتفا

الفهد.
ل  ن في هذا االحتفا وتأتي مشاركة عياد امليدا
أ  ضمن نطاق حرصها الدائم على التواصل واالهتما
مبختلف األنشطة احمللية، ويتجسد هذا احلرص 
إ الفئة من املجتمع  ن فرحة هذ مبشاركة عيادة امليدا
الغالية على قلوبنا بالعيد الوطني وعيد التحرير 
ن العيادة قامت بتقدمي العديد من  للكويت، كما ا
الهداي���ا واجلوائز القيمة والت���ي أدخلت البهجة 

ل احلاضرين. والسرور الى قلوب األطفا
وذكرت مديرة إدارة التسويق والعالقات العامة 
إ املشاركة تكشف عن حب  ن هذ جمانة الشطي ا
إ الفئة والتي حتتاج  ن مع هذ وتعاطف عيادة امليدا
الى الكثير من العناية وتعزيز روح الثقة فيهم، 
ل خدمات  ن وهي الرائدة في مجا ن عيادة امليدا كما ا
أ  ن تقد ن حريصة دائما على ا طب الفم واألس���نا
إ  ح لهذ ح واملاد مثل هذا النوع م���ن الدعم املعنو
الفئة املميزة من املجتمع وذلك تعبيرا عن تضامن 

العيادة معهم في السرال والضرال.
ج  ن هي احد ن عيادة املي���دا اجلدي���ر بالذكر ا
الش���ركات التابعة للش���ركة املتح���دة للخدمات 

الطبية.

قام فريق العمل بفندقي كراون بالزا وهوليداي 
ان الساملية مبفاجأتنا بواحد من العروض الفريدة. 
هذه املرة حيث ميكنك احلصول على خصم %50 
على الفاتورة عند حل ألغاز الكلمات املتقاطعة.

هذا العرض سار في 9 مطاعم من أفضل مطاعم 
الكويت وكل مطع���م له ألغاز الكلمات املتقاطعة 
اخلاصة به، وعند حلها ميكنك احلصول على خصم 
50% على الفاتورة. املطاعم املشاركة هي ساكورا 
الياباني، تاجن شاو الصيني، النوخذة للمأكوالت 
البحرية، ريب أي ستيك هاوس االميركي، مطعم 
بوفيه الديوان، مطع���م االحمدي العاملي، فياجو 
االيطالي، أيام زمان اللبناني وأخيرا وليس آخرا 

مطعم شبستان االيراني.
وتشارك هذه املطاعم مبواقعها املختلفة بفندق 

كراون بالزا، فندق هوليداي ان الساملية، باالضافة 
الى مجمع مطاعم ملتقى الشعب، فروع املطاعم 
بأبوحليفة ومول 360 وديس���كفري مول وليلى 

جاليري مول.
كل لغ���ز من االلغاز ل���ه املوضوع اخلاص به 
ومتعلق مبطعم من املطاعم. فعلى سبيل املثال اللغز 
اخلاص مبطعم تاجن شاو وأسئلته املتعلقة باالكل 
الصيني ومطعم تاجن شاو. سيمكنك احلصول على 
اخلصم للمطعم عند حل لغز الكلمات املتقاطعة 

اخلاصة به.
ال تدع الفرصة تفوتك واستمتع بخصم %50 
في مطاعمك املفضلة. اتصل���وا على 24757775 
لطلب املساعدة بحل الكلمات املتقاطعة أو للحجز 

مبطعمك املفضل.

ن علم الكويتاملشاركون رفعوا أعالم الكويت عاليا اجلمعية تزينت بألوا األطفال ارتدوا األزياء الوطنية امللونة بألوان علم الكويت

ي االحتياجات اخلاصة فرحتهم باألعياد الوطنية ل ذو ن األطفا جانب من مشاركة عيادة امليدا

الفرقة السورية أمتعت احلضور بأدائها الرائع

.. ومشاركة مميزة لفرقة الدبكة اللبنانية

متابعة من احلضور لفقرات احلفل

أعالم الكويت ترفرف عاليا

مشاركة أسرية

فرقة علي املولى للفنون الشعبية تقدم عرضها

الفرقة املصرية شاركت بفقرة الزفة

الزميل أحمد سرور وعائلته

عيادة الميدان تشارك األطفال ذوي االحتياجات 
الخاصة فرحتهم بالعيد الوطني وعيد التحرير

مع فندقي كراون بالزا وهوليداي إن السالمية
 يمكنك حل ألغاز الكلمات المتقاطعة والفوز

جمعية الروضة وحولي شاركت في االحتفال بأعياد فبراير

ص���رح رئيس اللجنة االجتماعية ف���ي جمعية الروضة وحولي 
التعاونية شايع عبدالعزيز الشايع بانه واستكماال ألنشطة البرنامج 
ح أعلن���ت عنه اجلمعية في وقت س���ابق. قامت إدارة  الربيع���ي الذ
اجلمعية بإحيال أعياد ال� 25 وال� 26 من فبراير، حيث قامت اجلمعية 

بتزيني األسواق املركزية واألفرع باإلضافة الى مداخل منطقة الروضة 
أ الكويت وأطلقت  والش���وارع الرئيس���ية من زينة وإضالة وأعال
ل  أ االحتفا ن »عيدك يا كوي���ت« طيلة أيا اجلمعي���ة مهرجانا بعنوا
ن  أ من 25 فبراير إلى 28 فبراير، اقيم املهرجا والتي اس���تمرت 4 أيا

أ، وأقيمت أنشطة  بحديقة الزبن التي ازدانت باإلضالة اجلميلة واألعال
ل،  أ األعياد منها توفير األلعاب الترفيهية لألطفا متنوعة طيلة أي���ا
وإقامة حفل يومي في احلديقة متيز باحلضور الكبير ألهالي منطقة 
أ وببرنامج رائع تعددت فقراته كألعاب خفة  الروضة وحولي الكرا

اليد وفقرات املس���ابقات للكبار والصغار والسحب اليومي للجميع 
أ الكويت على  ح ش���عبي والتوزيع اليومي ألعال ومسابقة أفضل ز
احلضور وبث األغاني الوطنية التي رس���مت البسمة والفرح على 

إ الصغار والكبار بهذا العرس الوطني. شفا

الفرق الشعبية الكويتية والمصرية والسورية واللبنانية 
شاركت باألعياد الوطنية في الجزيرة الخضراء

الفرق الشعبية  مبش����اركة 
والسورية  واملصرية  الكويتية 
واللبناني����ة نظم����ت ش����ركة 
املشروعات السياحية برنامج 
احتفاالت األعي����اد الوطنية في 

اجلزيرة اخلضرال.
ل مشرف اجلزيرة اخلضرال  وقا
ن إدارة اجلزيرة  ح ا ناصر الفودر
اخلضرال أعدت برنامجا ترفيهيا 
إ املناسبة  ل بهذ وترويحيا لألطفا
اشتمل على مشاركة فرقة علي 
املولى الشعبية الكويتية والتي 
قدمت فقراتها الشعبية بأهازيج 
أ الكويت،  وطنية ملوحني بأعال
كما شاركت فرقة شرف الشعبية 
ن  بلوحات استعراضية للحصا
والتنورة وفرقة الزفة املصرية مع 
ح، وشاركت  الطبل واملزمار البلد
الس����ورية للدبكة  أ  فرقة ش����ا
الش����امية التي قدمت عروضها 
ن محمد زين، اما  مبصاحبة الفنا
فرقة شكر للدبكة اللبنانية فقد 
وفقراتها  شاركت باستعراضها 

املميزة.
وجتولت الفرق الشعبية في 
أنحال اجلزيرة اخلضرال حاملني 
أ الكويت ومرددين األهازيج  أعال

ن  الوطنية. وشاركت فرقة األحلا
ل رويشد  ن عاد والفنا الشرقية 
ن جنار وأحمد  وسعد الفرج وغسا
ح حكيم ومحمود  عمر وش����اد
أسعد وخالد العامر وقد اجريت 
املسابقات الرياضية والثقافية.

وقدم����ت اجلزيرة اخلضرال 
اجلوائ����ز والهداي����ا كما نظمت 
بطولة سباق الزوارق السريعة 
ل ببحيرة  بالرمي����وت كنت����رو
اجلزيرة وذلك برعاية ش����ركة 

زين لالتصاالت.

ناصر الفودري

عاد سماحة السيد محمد 
البالد  إل���ى  ح  امله���ر باقر 
ويستقبل رواد ديوانه في 
أ االربعال  اجلابرية مسال يو
من كل أس���بوع بعد صالة 

العشال.

ديوان المهري 
كل أربعاء

يعاود نائب رئيس املجلس 
ل  ح شايع الشايع استقبا البلد
ضيوفه بديوانه في قرطبة 
الرابع مس����ال  ح  الدائر على 
أ وكل أربع����ال من كل  الي����و

اسبوع بعد صالة العشال.

الشايع يستقبل
رواد ديوانه كل أربعاء


