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مشاركات في حملة »موتبتب« في لقطة تذكارية

... درع تكرميية للسفير العراقي لقطة عامة لرواد الديوانية

السفير اللبناني يتسلم درعا تكرميية من العدواني

الشيخة شيخة العبداهلل والشيخة فريحة األحمد ونواف العدواني يكرمون السفير السوري

أنور الياسني وضاري البرجس ومحمد خلف ومحمود حربي وعثمان النجدي ود.صالح العجيري يقطعون كيكة احلفل

عثمان النجدي ومحمود حربي ود.صالح العجيري ومحمد احمليطب وصبيح السلطان وعامر التميمي وأحمد غيث

مدى حمود ورشا احملتسب ترحبان بضيوف انفانيتي

جيوفانا ماركيني تتحدث للحضور عن مخاطر السمنة األطفال يستمتعون بفقرات احلفل في »انفانيتي« مبول 360 فحوصات للحضور

»موتبتب« لتوعية األطفال بمخاطر السمنة
 بـ »انفانيتي« في مول 360

بعد ان أصبح مركز انفانيتي الترفيهي العائلي 
في م���ول 360 – الطابق الثالث أح���د أهم املرافق 
الترفيهية والتربوية في الكويت الذي يستقطب 
في صاالته املتعددة املئات من األطفال من مختلف 
األعمار يوميا أطلقت شركة Pink Coffe للتسويق 
والعالقات العامة، حفل االفتتاح الرس���مي حلملة 
»موتبتب« التوعوية ملكافحة س���منة األطفال في 
مركز إنفانيتي الترفيهي العائلي والذي رعته شركة 
مطاحن الدقيق واملخابز الكويتية، مستشفى األمومة 
 Fit4Fun و Lofat ومستشفى السيف، باالضافة الى
بحضور حشد كبير من األطفال مع أسرهم الذين 
أمضوا ساعات تنوعت بني الترفيه والفحوصات 
الطبي���ة والتوعية بالس���منة ومخاطرها وكيفية 
جتنبه���ا والوقاية منها، وقد قام املش���رفون على 
احلمل���ة بتعريف احلاضرين من األطفال وذويهم 
بقيم احلملة وأهدافها وتقدمي العديد من األنشطة 

واملسابقات والتمارين التي ساعدت على توضيح 
الفكرة والهدف من احلملة.

وأعربت مديرة التس���ويق في مركز إنفانيتي 
رشا احملتس���ب عن سعادتها باس���تضافة حملة 
»املوتبتب« التوعوية انطالقا من دور مركز إنفانيتي 
في املساهمة في نش���ر الوعي الصحي والتربوي 
والتثقيف���ي بني رواده من األطفال والش���باب في 

أجواء من الترفيه.
وبدوره أعلن املدير التنفيذي للشركة شمالن 
البحر: ان احلملة س���تتضمن في املرحلة القادمة 
العديد من النشاطات والزيارات امليدانية الى املدارس 
واحلمالت اإلعالمية لتوعية األطفال مباشرة مبخاطر 
السمنة وشكر ادارة انفانيتي لتجاوبها وتسهيل 
عمل الفريق وتقدمي جميع االمكانات للمساهمة في 
جن���اح هذا اليوم املميز إميانا منها بأهمية أهداف 

»املوتبتب«.

العدواني يكّرم سفراء البحرين والعراق ولبنان وسورية ديوان البرجس يحتفل بدخول حربي عامه الستين

كرم نواف العدواني سفراء البحرين والعراق ولبنان وسورية 
ومحافظ الفروانية اللواء متقاعد عبداحلميد احلجي بحضور 
الرئيس الفخري للنادي الكويتي الرياضي للمعاقني الش���يخة 
شيخة العبداهلل والشيخة فريحة األحمد وذلك خالل حفل تكرمي 

األبطال املعاقني األسبوع املاضي.
وتوجهت الشيخة شيخة العبداهلل بالشكر للعدواني وألعضاء 
السلك الديبلوماسي على تلبيتهم الدعوة، كما توجه العدواني 
بالشكر للسفراء والضيوف على تلبية الدعوة وحضور حفل 
تكرمي الالعبني املعاقني مشيدا بالدعم الالمحدود الذي تقدمه رئيسة 

النادي الفخرية الشيخة شيخة العبداهلل للنادي وأعضائه.

بحضور حاشد من ربع ديوان 
برجس حمود البرجس احتفل 
اجلميع بدخول زميلهم اإلعالمي 

محمود حربي عامه الستني.
وقد الق���ى الفلكي د.صالح 
العجي���ري كلم���ة نياب���ة عن 
احلض���ور قال فيه���ا: نحتفل 
ف���ي ديوانية برج���س حمود 
البرجس مع رواد الديوانية على 
اختالف مشاربهم بعيد ميالد 
زميلنا محمود حربي، وال نكتم 
س���را إذا قلنا ان االحتفال جاء 
مبناس���بة بلوغه الستني عاما 
من عمره ونسأل من هو على 
كل ش���يء قدير أن ميد فيه ما 
ش���اء اهلل ليكمل مسيرته في 
اإلعالم واألدب والفضائل، حقا 
لقد كان األستاذ محمود حربي 
من ابرز م���ن ناضلوا وعملوا 
بجد وإخالص بالتصدي لالزمات 
التي حدثت في البالد، كان احد 
أبنائها لبره بها، وال نبالغ اذا 
قلنا انه جزء من تاريخ الكويت 
السياسي واإلعالمي واالجتماعي 

والثقافي.
ابتهج رواد ديوانية برجس 

األوضاع ف���ي العراق وما آلت 
إليه العملية السياسية واألمنية، 
وتب���ادل الضيف مع احلضور 
بعضا من ذكرياته، ومن ضمنها 
اللحظات األخيرة إلعدام صدام 

حسني.

السابق املستشار منير حداد، 
الت���ي أصدرت احلك���م بإعدام 
الرئيس العراقي املخلوع صدام 
حسني، وذلك مبناسبة زيارته 
األيام، حيث دار  للكويت هذه 
نقاش م���ع رواد الديوانية عن 

والعافية وان يجعله دوما أحسن 
حاال وأنع���م باال وممدوحا في 

جميع األوساط.
كما شارك في املناسبة قاضي 
محكمة التمييز، ونائب رئيس 
احملكم���ة اجلنائي���ة العراقية 

حمود البرجس ببلوغ زميلهم 
هذه الس���ن وتناولوا احللوى 
الن���كات والطرف  وتبادل���وا 

واألحاديث الشيقة الظريفة.
ندعو مخلصني ان ميتع اهلل 
االستاذ محمود بوافر الصحة 

نواف العدواني


