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هدايا من »معجزة الشفاء« لرواد »األكوابارك«

جانب من توزيع هدايا »معجزة الشفاء« على احلضور

)محمد ماهر(خالد العميرة متوسطا مستشار السفارة النيجيرية واللواء محمود الشقامحمد قاسم املجددي احلطاب والشقا والزميل محمد الدشيش

لقطة تذكارية للحضور في ديوان العميرة بسلوى

تلقى الزميل س����عد اهلل الكيالني التهاني والتبريكات وباقات الورود من 
جمي����ع زمالء املهنة واألصدقاء واملعارف مبناس����بة انتقاله إلى عمله اجلديد 
الق����دمي كمدير حترير ملجلة حياتنا الذي كان أحد أعمدتها قبل الغزو العراقي 

الغاشم وبعد التحرير حتى العام 1994.
والكيالني له باع طويل في الصحافة واإلعالم واإلعالن ألكثر من 30 عاما 

من العطاء في بالط صاحبة اجلاللة بالكويت.
و»حياتنا« أسسها عام 1967 رئيس حتريرها د.عبدالرحمن العوضي والتزال 
مس����تمرة في العطاء منذ ذلك التاريخ. وقد صنفت »حياتنا« األولى بالكويت 
من حيث االهتمام بشؤون األسرة وذلك حسب الدراسة التي قامت بها مؤسسة 
البحوث والتس����ويق والدراسات »بارك« عام 1992 عندما كان الكيالني مديرا 
لها مع الكم الهائل من املجالت والصحف.  وقد ش����قت املجلة طريقها وأخذت 

طابعا مميزا مبا يخص األسرة العربية عامة والكويتية خاصة.
ألف مبروك للزميل الكيالني ومزيدا من التقدم واالزدهار خلدمة صحافتنا 

الكويتية وعودة حميدة. 

العميرة احتفل بالحطاب والشقا »معجزة الشفاء« تدخل البهجة على رواد »األكوابارك«
استكماال لدورها االجتماعي 
ال���ذي اضطلعت ب���ه منذ زمن، 
وتواصال جلهودها في مس���اندة 
ودعم جميع األنشطة االجتماعية 
والترفيهية ورعايتها قامت شركة 
عسل معجزة الشفاء بزيارة املدينة 
املائية )األكواربارك( مش���اركة 
روادها عطالته���م الصيفية في 
اجواء متألها البهجة واملرح وقد 
قامت بتوزيع بعض الهدايا العينية 
من خالل املس���ابقات الترفيهية 
والثقافية على الرواد اسهاما منها 
في هذه الفعالية. ومن جانبه أكد 
محمد املجددي ان الفعالية تضمنت 
مسابقات والعابا شيقة شارك فيها 
جميع االطفال وبعض ذويهم من 
االمهات واالباء احلاضرين معهم، 

حيث ابدى اجلميع سعادتهم بهذه 
املش���اركة واملهرجان الكرنفالي 
واحلفل الترفيهي الذي يأتي ضمن 
خطة الشركة الهادفة الى تنويع 

انش���طتها خاصة تلك االنشطة 
التي تخدم املجتمع بجميع فئاته 
ومن ضمنه���م االطفال والكبار. 
وقد اعرب املجددي عن أمنيته أن 
تنال هذه املشاركة إعجاب اجلميع 
خاصة ان الشركة حترص على 
تنفيذ مثل هذه البرامج خاصة 
التي تس���تهدف فئ���ة االطفال 
والتي تعمل م���ن اجل الترويح 
عنهم وإس���عادهم كلما سنحت 
لهم الفرصة لتظل الشركة على 
اتصال مباشر باجلمهور وستكون 
مستمرة على هذا النهج وحتقيق 
املزي���د م���ن االنش���طة الهادفة 
داعية كاف���ة الهيئات االعالمية 
واملؤسسات االجتماعية الى إقامة 

مثل هذه االنشطة.

محمد الدشيش
أق����ام خال����د احلمود 
العميرة حفل اس����تقبال 
ف����ي دي����وان  وعش����اء 
العميرة بس����لوى على 
الليبي  شرف املستشار 
علي كوني احلطاب ومن 
العربي����ة  اجلمهوري����ة 
اللواء محمود  السورية 
الش����قا أحد املش����اركني 
حتري����ر  ح����رب  ف����ي 
الكوي����ت م����ن االحتالل 
العراقي وحضر احلفل 
املستشاران في سفارتي 
النيج����ر واريتريا وقد 
العميرة بضيوفه  رحب 
وتبادل احلضور األحاديث 
الودي����ة، مؤكدين اهمية 
هذه اللقاءات في توطيد 
العالقات االجتماعية وأكد 
العادات  احلطاب تشابه 
والتقالي����د ف����ي كل من 

الكويت وليبيا.

الكيالني مديرًا لمجلة حياتنا من جديد  سالمات للعوضي

أجري���ت للزميل 
عبدالسالم العوضي 
الكاتب بجريدة القبس 
عملي���ة جراحية في 
القلب ف���ي الواليات 
االميركية  املتح���دة 
استغرقت ست ساعات 
ومت خاللها استبدال 
الصمام، وقد تكللت 
بالنجاح،  العملي���ة 
س���المات ابو صالح 
ما تش���وف شر وعد 

ساملا.
الزميل سعداهلل الكيالني الزميل عبدالسالم العوضي


