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 دشتي: «بلسم» تنظم
   برنامجًا صحيًا لألسنان

 أكد املشـــرف على عيادة بلسم لألسنان املشاركة في خيمة 
مدينة عالم زين لألطفال د.علي دشتي ان مشاركة عيادة بلسم 
في مهرجان هال فبراير ٢٠١١ التي تقام حتت شـــعار «ابتسامة 
وطني بلسم صحتي» وذلك عبر عدة أنشطة في مقدمتها إقامة 
ورشة لتعليم األطفال ما ميكن عمله في فحص األسنان من خالل 

تنظيفها وسالمة وحتديد ماهية األشياء املضرة لألسنان.
  وقال د.دشـــتي في تصريح للجنـــة اإلعالمية ملهرجان هال 
فبراير ٢٠١١ ان العيادة تعلم الطفل كيفية اعتنائه بأسنانه من 
خالل األجهزة املستخدمة في العالج يحث يعيش الطفل أجواء 
تعليمية وترفيهية في آن واحد ويتم منح الشباب شهادة نتيجة 

لتدريبه وتعليمه.
  وزاد: ان عمل العيادة ال يقتصر على اخليمة بل هناك عيادات 
في املجمعات واألنشطة لتوضيح التعليمات املطلوبة حلماية 

األسنان واحملافظة عليها.
 

 جناح عيادة بلسم في املهرجان

 عاشور: يجب إشراك قطاعات المجتمع في «هال فبراير»

 الصقعبي: إصدارات «األوقاف» ترسخ القيم والمبادئ
 أكد عضو اللجنة العليا للمهرجان ورئيس اللجنة اإلعالمية ملهرجان 
هال فبرايــــر ٢٠١١ وليد الصقعبي ان املهرجان مازال يواصل أنشــــطته 
املتنوعة على مدار فترة إقامته من بينها معرض إصدارات ومطبوعات 
وزارة األوقاف، الذي سيقام خالل الفترة من ٦ الى ١٠ اجلاري والذي تتم 
إقامته باخليمة الكبيرة في املسجد الكبير على فترتني صباحية ومسائية 
حتت رعاية وزير األوقاف والشــــؤون اإلسالمية. ويقول الصقعبي ان 
املعرض ســــيضم مطبوعات من األمانة العامــــة لألوقاف وبيت الزكاة، 
وذلك في إطار مد اجلســــور مع اجلمهور من الشرائح كافة، ما يساهم 
في صدق االنتماء للكويت، الفتا الى ان املعرض يقام للعام الرابع على 
التوالــــي في إطار التعاون بني اللجنــــة العليا ملهرجان هال فبراير ٢٠١١ 
ووزارة األوقاف وذلك بعد النجاحات السابقة والتي أسهمت في الترويج 
ملطبوعات الوزارة وأنشطتها اإلعالمية بشكل متميز. وأشار الصقعبي 
الى ان املعرض سيشــــهد إقامة العديد من النــــدوات واحملاضرات التي 

ستساهم في ترسيخ القيم واملبادئ اإلسالمية لدى احلضور. 

 أكد النائب صـــالح عاشـــور ان ما يــــميز 
احــــتفـــاالت الكويتيني فـــي مهرجان هـــــال 
فبــــراير ٢٠١١ هــــذه الســـنة هو تزامنها مع 
االحتــفال بـــــأعياد الكويت الوطنية، متمثلة 
مبرور خمســـني عــــاما على االســـتـــقالل، 
وعشرين عاما على التحرير، وخمس سنوات 
على جلوس صاحب السمو االمير الشيخ صباح 

االحمد، وتسلمه زمام احلكم.
  واضاف عاشور في تصريح صحافي خاص 
للجنـــة االعالمية ملهرجان هال فبراير ٢٠١١ ان 
تلك املناسبات مجتمعة اصبحت متثل معلما 
من معالم الكويت احلديثة، لالحتفال مباضيها 
املشرف، الفتا الى ان املكرمة االميرية السامية 

ضاعفت مـــن افـــراح الكويتيني وتزامنها مع 
حلول فصل الربـــيع في الكـــويت، مـــشددا 
على ضرورة االحتفال بهذه املناســـبات على 
مســـتــــوى يليق بالكويت، ثقافيا ورياضيا 
ومجتـــمعيا، شـــعبا وحكومة خاصة ان ضيوفا 
على مستوى رؤساء دول ووزراء سيشاركون 

الكويت احتفاالتها.
  ووجــــه عاشــــور الدعـــوة الـــى اللجــــنة 
املنظمة ملهرجان هال فبراير ٢٠١١ الشـــتـــراك 
قطاعات املجتمع كافـــة، ضمن املشـــاركات، 
لتكوين صورة مشـــرقة مكتملة االبعاد عن 
الكويت، ونشاطاتها املتقدمة على املستويات 

 صالح عاشوركلها.

 وليد الصقعبي

 جوائز مميزة هدايا جميلة

 االطفال حريصون على املشاركة في مسابقات املهرجان حضور كبير في أنشطة املهرجان

 الموقع  الساعة  التاريخ  الفعالية 
 مدينة عالم زين للطفل، الدائري  من ١٠ ص ـ ١٠ م  يوميا  مدينة عالم زين لألطفال 

السادس مدخل مجمع ٣٦٠ 

 العرض األول: ٥ ـ ٧ م يوميا  سيرك احلسناء والوحش 
  العرض الثاني: ٧٫٣٠ ـ ٩ م 

 مدينة عالم زين للطفل، الدائري 
السادس مدخل مجمع ٣٦٠ 

 مدينة عالم زين، الدائري  من ٥٫١٥ م ـ ٧٫٣٠ م  يوميا  مسرحية مصباح عالء الدين 
السادس مدخل مجمع ٣٦٠ 

 الري  الساعة ٨ ـ ٩٫٣٠ م  ٢/٥ ـ ٢٠١١/٢/٧  مجمع دار الغامن 

 مدينة عالم زين، الدائري  ٢٠١١/٢/٥  مسابقة الشعر للطفل 
السادس مدخل مجمع ٣٦٠ 

 معرض اصدارات ومطبوعات وزارة 
 املسجد الكبير  الساعة ٥ م  ٢/٦ ـ ٢٠١١/٢/١٠ األوقاف للشؤون اإلسالمية 

 مدينة عالم زين، الدائري  ٢/٦ ـ ٢٠١١/٢/٨  مسابقة اللهجة الكويتية 
السادس مدخل مجمع ٣٦٠ 

 بطولة هال فبراير للرماية املفتوحة 
 مجمع ميادين الرماية  الساعة ٤ م  ٢/٨ ـ ٢٠١١/٢/٩ (شركة ميادين صبحان) 

(صبحان) 


