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م.علي اليوحة مستقبال قنصل بنغالديش

فريق »كويتي وافتخر« خالل تواجده في أحد املجمعات

اليوحة بحث مع القنصل البنغالديشي القضايا المشتركة فريق »كويتي وأفتخر« لإلعالم االجتماعي تواجد 
في المجمعات للتعريف بالملتقى الرابع

القالف: »المشروعات السياحية« تنظم مهرجان 
»عيد األم« في شاطئ العقيلة 18 الجاري

استقبل األمني العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب م.علي 
اليوحة، القنصل البنغالديشي نور الهالل، قنصل جمهورية بنغالديش 
الش����عبية لدى الكويت، حيث دار خالل اللقاء تبادل األحاديث الودية 

ومناقشة عدد من املوضوعات ذات االهتمام املشترك.
وعرض القنصل البنغالديش����ي على األمني العام مشاركة بالده في 
احتفاالت الكويت بذكرى مرور 50 عاما على االس����تقالل و20 عاما على 
التحرير و5 سنوات على تولي صاحب السمو األمير مقاليد احلكم، ومت 
االتفاق على إقامة أنشطة فنية خالل شهر أبريل املقبل من خالل مشاركة 

الفرقة الوطنية البنغالديشية والتي تتكون من حوالي 25 عازفا.
كما مت خالل اللقاء االتفاق على إقامة أيام ثقافية بنغالديش����ية في 
الكويت خالل شهر ديسمبر املقبل تزامنا مع احتفاالت جمهورية بنغالديش 
بيوم النصر في 16 ديسمبر، على ان تتضمن األنشطة عروضا غنائية 

ومعرضا للفن التشكيلي وعروضا سينمائية.

تواجد فريق االعالم االجتماعي 
مللتقى »كويتي وأفتخر« مبجمع 
األڤني���وز ومجم���ع 360 خالل 
االسبوع املاضي للتعريف اكثر 
عن امللتقى السنوي الرابع والذي 
س���يقام 16 اجلاري وملدة 4 ايام 
برعاية س���مو رئي���س مجلس 
ال���وزراء الش���يخ ناصر احملمد 
على أرض املعارض مبش���رف 
قاعة 8.وتواجد الفريق التطوعي 

على فترتني صباحية ومسائية 
وشهد هذا التواجد تفاعل كبيرا 
ومباشرا من قبل زوار املجمعات 
والذي مت من خالل���ه الرد على 
جميع االسئلة املتعلقة بامللتقى 
وكيفية التس���جيل له في العام 
املقبل وعن املشاريع واالجنازات 

املشاركة هذا العام.
واس���تطاع فري���ق »كويتي 
وأفتخر« ان يدخل التكنولوجيا 

احلديث���ة في ه���ذا التواجد من 
خالل نقل حي ومباشر عن طريق 
املوقع االلكتروني ملشروع كويتي 
وأفتخر www.p2bk.com والذي 
مت نق���ل وقائع هذا التواجد عن 
طريق هذا املوقع وكذلك من خالل 
الشبكات االجتماعية )الفيس بوك، 
والتويتر، واليوتيوب، والبلوقات 

واملنتديات الكويتية(.
هذا، وتتقدم اللجنة املنظمة 

مللتقى »كويتي وأفتخر« بالشكر 
الذين  ل���كل املتطوعني  اجلزيل 
التجمع  ساهموا في اجناح هذا 
الذي ساهم في إيصال الصورة 
احلقيقية للملتقى السنوي، امللتقى 
غير الربحي والذي يهدف البراز 
املشاريع الصغيرة واالجنازات 
الكويتية، يذكر ان ش���بكة زين 
تعد هي الشريك الرسمي للملتقى 

السنوي الرابع.

تنظم شركة املشروعات السياحية مهرجان 
عيد االم في ش���اطئ العقيلة يوم اجلمعة 18 
مارس اجلاري وذلك ضمن سلسلة االحتفاالت 
بعيد االس���رة التي تقام في مرافقها للتفاعل 
والتواصل مع رواد الشركة في هذه املناسبة 
والتي تعبر عن مدى االهتمام باألسرة وباألم 
بش���كل خاص، من جانبه اعلن علي شهاب 
القالف مدير إدارة الشواطئ واألندية البحرية 
بشركة املشروعات السياحية عن استعدادات 
شاطئ العقيلة لالحتفال بعيد األم من خالل 
ذلك املهرج���ان والذي س���تبدأ فعالياته من 
الساعة الثانية ظهرا حيث يتضمن املهرجان 

فقرات خاصة باألطفال ومسابقات و»دي جي« 
مبصاحبة الشخصيات الكرتونية احملببة لديهم 
ويستمر حتى الساعة اخلامسة مساء وسيعقب 
فقرات االطفال برنام���ج ترفيهي وترويحي 
ومن ضمن فقرات احلفل س���يتم اختيار األم 
املثالية من خالل مسابقة على ان تقوم كل ام 
من الراغبات في االشتراك بتقدمي طلب بحيث 
تتوافر فيها الشروط التي سيتم توزيعها مع 
استمارة املشاركة وستوزع االستمارات عند 
مدخل الش���اطئ وسيتم فرز االشتراكات من 
قبل جلنة حتكيم ويتخلل املس���ابقة فقرات 
تشارك فيها العائالت يتم من خاللها توزيع 

الهدايا واجلوائز على املشاركني هذا وتستمر 
فعاليات املهرجان حتى املساء.

وأكد القالف على أهمية الدور االجتماعي 
الذي تبرزه شركة املشروعات السياحية من 
الترفيهي���ة والترويحية في  خالل خدماتها 
جميع املناسبات مشيرا الى اهمية التواصل 
مع املواطنني واملقيمني من زوار مرافق الشركة 
والذي يعد من اهم االهداف التي توليها االدارة 

العليا بالشركة جل اهتمامها.
ومتنى القالف ان يس���تمتع رواد شاطئ 
العقيلة بفعاليات وبرامج الشاطئ والتي اعدت 

خصيصا لالحتفال بعيد األم.


