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 احتفال في مركز حسين مكي بمناسبة األعياد

 حنان عبدالمعبود
  أقام قسم اخلدمة االجتماعية مبركز حسني مكي جمعة 
أمس احتفاال ألطفال مرضى السرطان مبناسبة األعياد 
الوطنية للتحرير في مقر املركز في حضور نائب رئيس 
املركز للشؤون اإلدارية بدر املطيري باإلنابة عن مدير 
املركز د.أحمد العوضي، ورئيس قسم اخلدمة االجتماعية 
عواطف املطوع و٢٠٠ شخص من أهالي املرضى والهيئة 

الطبية والتمريضية.بدأ احلفل في العاشرة صباحا وامتد 
حتى الثانية عشرة ظهرا بفقرات ترفيهية متنوعة شارك 
فيها االطفال وذووهم وكانت عبارة عن مســــابقات في 
املعلومات العامة وفقرات ترفيهية للساحر وغيرها من 
األنشطة التي كللت بالهدايا والبروشورات التوعوية. من 
جانبها، أعلنت رئيسة قسم اخلدمة االجتماعية عواطف 
املطوع في تصريح صحافي على هامش االحتفال الى ان 

عدد املصابني بسرطان األطفال في مركز مكي جمعة يزيد 
على ١٣٨ طفال كويتيا ووافدا، الفتة الى ان قسم األطفال 
في مركز مكي جمعة مت نقله قبل أيام الى مستشــــفى 
البنك الوطني التخصصي لألطفال والذي بدوره رحب 
للغاية بإقامة االحتفال للتخفيف عن املرضى وذويهم، 
وذلك في إطار االحتفاالت العامة للبالد باألعياد الوطنية 

وأعياد التحرير. 

 إقبال كبير على مدينة عالم زين لألطفال في «هال فبراير٢٠١١»
 جوائز قيمة لرواد الخيمة

 .. وركن اإلطفاء يحظى بالجماهيرية
  

ــطة  ــم زين لألطفال ضمن أنش ــاء في خيمة عال ــهد ركن اإلطف   يش
ــتمتاع  ــال فبراير ٢٠١١ «حلوة يا كويت» إقباال كبيرا من األطفال لالس ه
بالبرنامج التعليمي التربوي الذي يقدمه الركن والذي تتم إقامته ألول مرة 
بالتعاون مع اإلدارة العامة لإلطفاء. وقالت رئيس جلنة البرامج واألنشطة 
في مهرجان هال فبراير ٢٠١١ «حلوة يا كويت» مدينة اسماعيل ان الركن 
يشهد إقباال كبيرا من األطفال، حيث يتم تدريبهم بشكل مبدئي وسريع 
ــة التصرف، وذلك بهدف  ــيطة وكيفي على كيفية مواجهة احلرائق البس
بناء شخصية قوية تستطيع مواجهة الصعاب، الفتة الى ان الركن يقوم 
ــاز الركن. وقالت ان هذا  ــهادة باجتي بتدريب األطفال ومنح كل منهم ش

الركن استطاع جذب عدد كبير من األطفال على مدار عمل اخليمة. 

 تتواصل أنشطة مدينة عالم زين 
لألطفال، ضمن برامج مهرجان هال 
فبراير٢٠١١ «حلوة يا كويت» وقال 
مسؤول النظام في مدينة عالم زين 
رائد النصار في تصريح صحافي 
للجنة اإلعالمية ملهرجان هال فبراير 
إن «مدينة عالم زين لألطفال أضفت 
البهجة والســــرور على األطفال 
واألسر من املواطنني واملقيمني، مبا 
تضم من أنشطة متميزة في مقدمتها 
السيرك واملسرحية، باإلضافة الى 
األركان املميزة التي متت إقامتها 
هذا العام للرسم واملغاوير وعيادة 
بلسم واإلطفاء وغيرها من الفقرات 
الترفيهية التي يتخللها العديد من 
املسابقات وتوزيع الهدايا الرمزية 
ان  الفائزين فيها». وأضاف  على 
االنشــــطة انطلقت علــــى فترتني 
صباحية ومسائية ومن العاشرة 
صباحا وحتى الواحدة ظهرا، ومن 
العاشــــرة  الرابعة عصرا وحتى 
مســــاء، الفتا الى ان مدينة عالم 
زين تشــــهد العديد من املفاجآت 
واجلوائز التي يتم تقدميها خالل 
إجازات نهاية األســــبوع إلدخال 
الفرحة في النفــــوس عبر تقدمي 
العديد من الفعاليات املتميزة التي 
مت إعدادها خصيصا لألطفال. وقال 
النصار، انه في فترة االحتفاالت 
باألعياد الوطنية للكويت سيكون 
هناك تكثيف في األنشطة الوطنية 
واملسابقات التثقيفية والترفيهية 
لألبناء، باإلضافة الى توفير العديد 
من اخلدمات املتميزة. بدورها قالت 
مشرفة األلعاب الربحية مها املنصور 
انه متت دراســــة األلعاب املقدمة 
بعناية قبل إقرارها بحيث تكون 
ألعابا هادفــــة تربوية وتعليمية، 
وتستهدف الطفل حتديدا، مؤكدة 
احلرص على سالمة األطفال بالدرجة 
األولى، داعية أولياء األمور ملشاركة 
أوالدهم فرحتهم بهال فبراير ٢٠١١ 

«حلوة يا كويت». 

 الصقعبي: «األوقاف» تدعم هال فبراير من ٢٠٠٤
 أشـــاد عضو اللجنة العليا ورئيس اللجنة 
اإلعالميـــة لمهرجان هال فبرايـــر ٢٠١١ «حلوة 
يا كويت» وليـــد محمد الصقعبي بدعم وزارة 
األوقاف للمهرجان منذ عام ٢٠٠٤ الى اآلن من 
خالل المشـــاركات المتعددة التي تتم سنويا 
على هامش فعاليات المهرجان التي تلقى إقباال 

كبيرا من المتابعين للمهرجان.
  وقال الصقعـبـــي في تصـريح صـحافي ان 
وزارة األوقاف تنظم ملتقى الشـــعوب الدولي 
الثاني لطلبة المنح الدراسية والجاليات على 
هامش فعاليات هال فبراير ٢٠١١ في دورتها الـ 
١٢ وذلك في إطار تعميق الروابط اإلســـالمية 

واإلنســـانية بين الكويت والعديـــد من دول 
العالم.

  وأضاف الصقعبي ان الملتقى سيقام خالل 
الفترة من ٢٠ إلى ٢٤ الجاري في المسجد الكبير 

تحت شعار الوفاء لبلد العطاء.
  وأثنـــى الصقعبي على الجهود التي تبذلها 
وزارة األوقاف في دعم المهرجان وإبراز الكويت 
في التنمية الثقافية للدول والشعوب، مشيدا 
بجهود نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون 
القانونية ووزير العدل واألوقاف والشـــؤون 
اإلسالمية المستشار راشد الحماد، ووكيل وزارة 

األوقاف د.عادل الفالح. 

 تنظم ملتقى الشعوب ضمن فعاليات المهرجان

 وليد الصقعبي

 أنشطة مهرجان هال فبراير ٢٠١١ «حلوة يا كويت» 
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 اسم الفائز  رقم الكوبون  الجائزة 
 مكان 

الشراء 
 الغامن  نايف خالد العصيمي  ٢٩٧٢٣٥٦  سيارة شفروليه كروز موديل ٢٠١١  االولى 

 اقامة ملدة ليلة واحدة في شاليه ملكي  الثانية 
 الغامن  يوسف محمد الكندمي  ١٣١٥٠٢٢ مبنتزه خليفة السياحي 

 اشتراك مبعهد صحي بفندق كراون  الثالثة 
 يوسف احلسيني  ٣٤٨٢١٧ بالزا ملدة شهر 

 كوبون مسبق الدفع بقيمة (١٤٥ د.ك)  الرابعة 
 خالد حسن القحطاني  ٩٢٨٩٣٦ مقدمة من عيادة بلسم لألسنان 

 اقامة ليلة واحدة في شاليه مبنتزه  اخلامسة 
 محمد عبداهللا الرشيدي  ٢١٥٩٠٩ خليفة السياحي 

 أكد املدير التنفيذي لشـــركة 
كندور العاملية وليد اجلاسم ان 
هناك حتضيرات مستمرة تقوم 
بها الشـــركة على قدم وســـاق 
بالتنسيق مع اجلهات املختصة 
لالنتهـــاء من وضع اللمســـات 
األخيـــرة ألوبريت «الوطن.. إال 
الوطن» والذي ســـيعرض في 
السادس والعشرين من اجلاري 
حتت رعايـــة وحضور صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح األحمد 
ومبعيته كبار ضيوف الكويت من 
الشقيقة والصديقة  الدول  قادة 

في قصر بيان.
  وقال اجلاسم في تصريح صحافي ان االوبريت سيظهر هذا العام 
بشـــكل مغاير عن السنوات التي مضت لتزامنه مع مناسبات غالية 
على الكويتيني واملقيمني على أرضها، وهي مرور خمسني عاما على 
االستقالل وعشرين عاما على حترير الكويت من براثن االحتالل الغادر 

وخمسة أعوام على تولي صاحب السمو األمير ملقاليد احلكم.
  وبني اجلاســـم ان مضمون االوبريت يعتمد على توجيه الشكر 
والثناء ملقام صاحب السمو األمير نظير ما قدمه للكويت على مدار 
تاريخ سياسي حافل باالجنازات مبنزلة هدية االبناء لوالد اجلميع، 
باالضافة الى توجيه الشكر للدول الصديقة والشقيقة ملوقفها الثابت 
ابان االحتالل الغاشم، الفتا الى ان هذا أقل ما ميكن تقدميه لهم، حيث 
سيتضمن االوبريت رسائل عدة تدعو الى تعزيز الوازع الديني جليل 
املستقبل واملجتمع الكويتي وترسيخ الوحدة الوطنية مبعناها احلقيقي 
على أرض الواقع. وأكد اجلاســـم ان «كندور» وفرت كل االمكانيات 
البشـــرية والتقنية خلروج األوبريت بشكل جديد ومميز من خالل 
االعتماد على الكوادر الوطنية التي تعمل بشـــكل دؤوب ومســـتمر 
على مدار الساعة، ومثنيا بدوره على الشيخة أمثال االحمد رئيسة 
اللجنة االعالمية املنبثقة عن اللجنـــة العليا لالحتفاالت باليوبيل 
الذهبي حلرصها على التواجد ومتابعة البروڤات واالستعدادات عن 
قـــرب وكذلك وزارة التربية والطاقم الفني واالداري ملا يقوم به من 

جهود غير عادية للظهور بشكل مشرف.

 وليد اجلاسم

 يتضمن رسائل شكر للدول الشقيقة والصديقة

  الجاسم: أوبرت «الوطن.. إال الوطن» 
دعوة إلى ترسيخ الوحدة الوطنية

 جانب من أنشطة مدينة زين وفي اإلطار شعار «هال فبراير»

 ركن «املطافي» في خيمة زين


