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مهرجان وطني لـ »إعانة المرضى« 
في مستشفيي »الوطني« و»الرازي«

فنادق ماريوت تطلق مسابقة راية السالم احتفااًل باألعياد الوطنية

»كلنا نحبك يا كويت« بمركز إنفانيتي في »مول 360«

 لميس بالل
اختت���م مرك���ز انفانيت���ي 
الترفيه���ي العائل���ي في مول 
الت���ي نظمها  360 االنش���طة 
بالتزامن مع احتفاالت الكويت 
باالعي���اد الوطني���ة )50 عاما 
على االستقالل و20 عاما على 
التحرير و5 اعوام على تولي 
صاحب الس���مو االمير الشيخ 
صب���اح االحمد مقاليد الحكم( 
بمهرجان »كلنا نحبك يا كويت« 
حض���ره المئات م���ن االطفال 
من مختل���ف االعمار وذويهم، 
وتضمن العدي���د من الفقرات 
التي نالت االستحسان ومنها 
مس���ابقات وجوائز وعروض 
ترفيهية قدمتها ش���خصيات 
كارتونية وع���رض للمالبس 
التراثي���ة واالغان���ي الوطنية 
وبيت العرايس وغير ذلك من 
الفقرات الش���ائقة التي تفاعل 
معها الحضور وهم يلوحون 
الكويتي���ة وصور  باالع���الم 
صاحب الس���مو االمير وسمو 

ولي العهد التي وزعها عليهم 
مركز انفانيتي عند دخولهم الى 
الى  الفسيحة، اضافة  الصالة 
مجموعة من الهدايا المتناسبة 
مع اعياد الوطن التي تم توزيعها 

على جميع االطفال.
هذا، واشتمل مهرجان »كلنا 
نحبك يا كوي���ت« الذي نظمه 
مركز انفانيتي على يوم وطني 
ترفيه���ي ل���ذوي االحتياجات 

الخاصة والذي تم بالتنسيق مع 
مجموعة كير آند شير التطوعية 
واشتمل ايضا على مسابقات 
ومسرح الدمى وفقرات وطنية 

وترفيهية اضافة الى رسم على 
الوجوه وتاتو وطالء اظافر.

كما استمتع رواد انفانيتي 
بأنش���طة يوم العلوم المرحة 

الذي تضمن العديد من الفقرات 
التي جمعت بين العلم والمرح 
والثقافة بأسلوب شائق ومحبب 

لالطفال.

 لميس بالل
أطلقت فنادق ماريوت 
الكويت مسابقة راية السالم 
وذلك احتف���اال مبرور 50 
عاما على استقالل الكويت 
و20 عاما على التحرير و5 
أعوام على تولي صاحب 
السمو األمير مقاليد احلكم. 
وجرت منافسات املسابقة 
في حديقة السالم املواجهة 
لقصر سمو رئيس مجلس 

الوزراء.
وتعكس مسابقة راية 
السالم الرؤية العاملية التي 
تتبناها مجموعة ماريوت 
وه���ي )روح اخلدم���ة(، 
حيث تعبر هذه املسابقة 
ع���ن احتف���ال املجموعة 
التابع���ة  ومؤسس���اتها 

وموظفيه���ا باالعياد الوطنية للكويت. وش���ارك 
املتسابقون في هذا احلدث في رسم وتلوين علم 
الكويت بألوان الرش، حيث بلغ طول العلم 10 أمتار. 
ومت توزيع املتسابقني ضمن 4 مجموعات، كل واحدة 
تضم 10 مشاركني، حيث تقوم كل مجموعة بتلوين 
أحد االلوان االساسية لعلم الكويت، ومن ثم القيام 
بتجميع قطع العلم لتقدمي الش���كل النهائي للعلم 
الوطني الذي مت رفعه في الهواء عاليا باستخدام 
رافعة خاصة بينما وقف اجلميع أمامه مستمعني 
للنش���يد الوطني للكويت وبعدها مت اطالق 150 
حمامة بيضاء في س���ماء الكويت، ومت في النهاية 
تكرمي املشاركني االربعني مبنحهم شهادات تكرمي 
وتقدي���ر، بينما نال الفريق الفائ���ز كوبونا تابعا 

ملطاعم املاريوت.
املبادرة قال  وعن هذه 
الع���ام ملجموعة  املدي���ر 
جي دبلي���و وكورت يارد 
ماري���وت الكويت جورج 
عون: ان احتفاالت الشعب 
الكويتي باالعياد الوطنية 
له���ا نكهة خاصة ومميزة 

لهذا العام.
ونحن هنا ال نقف عند 
التقليدي  مجرد االحتفال 
الوطني���ة، بل  باالعي���اد 
نح���رص عل���ى ان نقدم 
روح االبتكار واخلدمة من 
خالل إشراك املجتمع في 
احتفالنا بهذه املناسبات 
الوطنية، وهو األمر الذي 
يعكس جوهر املسؤولية 
االجتماعية للمجموعة.أحب 
أن أشكر د.يعقوب الش���طي مدير ادارة العالقات 
احلكومية لفندق كورت يارد ماريوت على الفكر 
االبداعي واملبادرة. ويكمل: اننا في فنادق ماريوت 
نتبنى شعار »التفكير برؤية عاملية، التنفيذ بروح 
محلية«، وذلك في جميع االنش���طة التي تش���رك 
املجتمع فيها مما يقدم ملؤسساتنا التابعة وشركائنا 
فرصة التواص���ل التفاعلي بهدف خدمة املجتمع.
وانطالقا من إميانها بأن النماء والتطور في جميع 
أرج���اء البالد هو أمر يع���ود باخلير والنفع على 
املجتمع واالقتصاد، فإن مجموعة ماريوت تنظر 
الى مسؤوليتها االجتماعية على أنها مساهم فعال 
في دعم املجتمع لتحقيق أهدافه لتكون بيئة أفضل 

للعمل واحلياة.

»الجيل الجديد« احتفلت بأعياد الكويت

شاركت اللجنة النس���ائية بصندوق إعانة 
املرضى في أنش���طة العي���د الوطني، وذل����ك 
في مهرج���ان التراث في مستش�������فى البنك 
ال���وطني، وأعدت الك�ثير من الفقرات املميزة 

للمشاركني.

كما أقامت احتفاال في مستشفى الرازي لألطفال 
املرضى بحضور أهاليهم، كما قام قسم الوعظ 
واإلرشاد بإقامة محاضرات وندوات دينية القت 
استحسان جميع احلاضرين حتت اشراف مديرة 

اللجنة النسائية غنيمة الشراح.

احتفلت مدرسة اجليل اجلديد املرحلة االبتدائية 
مبرور خمسني عاما على استقالل الكويت وعشرين 
عاما على التحرير وخمس س���نوات على تولي 

صاحب السمو األمير مقاليد احلكم.
تخلل احلفل فقرات موس���يقية ومس���ابقات 

ترفيهية وقصائد ش���عرية. حضر احلفل كل من 
مديرة املدرس���ة مليحة جراغ واملديرة املساعدة 
بلقيس عبداهلل حيث ارت���دت الطالبات املالبس 
الوطنية امللونة بألوان اعالم الكويت وأنش���دن 

األناشيد الوطنية.

مشاركة من األطفال بلعبة الكراسي

)قاسم باشا( رفع علم الكويت   

األطفال يشاركون برفع أعالم الكويت

الشخصيات الكارتونية أدخلت البهجة إلى قلوب األطفال   )محمد ماهر(

متابعة من احلضور لفقرات احلفل

إحدى املسابقات لألطفال وهم يرتدون أعالم الكويت

املشاركون يطلقون احلمام احتفاال بأعياد الوطن

مدى حمود

)قاسم باشا( جورج عون متوسطا فريق العمل  

د.يعقوب الشطي متحدثا عن املسابقة

جانب من مهرجان »إعانة املرضى« في احتفاالت العيد الوطني

مديرة املدرسة واملديرة املساعدة والطفلة ليلى ابنة الزميل ثائر اخلطيب مع عدد من الطالبات

املديرة واملديرة املساعدة ولقطة جماعية مع فريق املوسيقى

براعم اجليل اجلديد يرفعون أعالم الكويت احتفاال باألعياد الوطنية


