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انطالق رحلة عمرة ملساهمي 

»تعاونية النزهة« 9 ديسمبر املقبل

باقة ورد

محمد راتب

أعلن رئيس مجلس ادارة »تعاونية النزهة« فيصل الرشدان 
ان اجلمعية قد حققت ارقاما قياسية خالل الفترة املنقضية من 
العام احلالي 2015 سواء على صعيد املبيعات او االيرادات، حيث 
زادت املبيعات بنسبة 5% عن 

العام املاضي.
وقال الرشدان في تصريح 
له: انه اذاكنا نشعر بالفخر لك 
عن ملا حتقق العام املاضي فإننا 
بكل تواضع نرى ان ذلك ال ميثل 
نهاية طموحاتنا بل هو بداية 
رحلة جديدة من العمل املستمر 
املكاس���ب  لتحقيق مزيد من 
واالجنازات ومواصلة املسيرة 
املباركة التي بدات منذ عام 1974 
وقادت اجلمعية الى جناحات 
عديدة ومتتالية كان لها صدى 
طيبا واثرا ملموسا ليس فقط 
ف���ي دعم احلركة التعاونية في الكوي���ت بل في دعم االقتصاد 
الوطني واستمرارا لهذا التواصل بني اجلمعية وروادها يسرنا 
ان نوضح ايضا للمساهمني واهالي املنطقة اننا استطعنا بفضل 
اهلل ان نحقق ارقاما قياسية على صعيد املبيعات وااليرادات رغم 

التحديات التسويقية التي تنافسنا من حولنا يوما بعد يوم.
واضاف: اما على الصعيد االجتماعي فاجلمعية ال تألو جهدا 
في سبيل تقدمي افضل اخلدمات للمس���اهمني وابناء املنطقة، 
حيث حرصت اجلمعية على توفير العديد من االنش���طة منها 
على س���بيل املثال ال احلصر تطوير املمشى وحدائق املنطقة 
الذي مت بالتعاون مع الهيئة العامة لش���ؤون الزراعة والثروة 
الس���مكية، حيث يتم حاليا تطوير املمش���ى اخلاص مبنطقة 
النزهة وذلك بتركيب وانارة املمش���ى من جهة الدائري الثاني 
مقابل ضاحية عبداهلل السالم ومن جهة الدائري الثالث مقابل 
الروضة. هذا، وقد مت تطوير احلديقة الكائنة بالقطعة السكنية 
رقم 1 خلف مدرسة عمير بن سعد بالتعاون مع الهيئة العامة 
لشؤون الزراعة والثروة السمكية ومت وضع االلعاب احلديثة 
بها بجانب تأهيل االلعاب الس���ابقة ومت ايضا تطوير االضاءة 
والزراعات بها وجاري حاليا تطوير احلديقة الكائنة بالقطعة 
السكنية رقم 3 امام فرع اجلمعية من ممشى وانارة وزراعات 

جتميلية.
وقال: انه جار حاليا التس���جيل لرحلة العمرة للمساهمني 
وابناء املنطقة اعتبارا من 8-19 نوفمبر 2015 وسوف تنطلق 
رحلة العمرة في 9 ديس���مبر وتستمر حتى يوم 12 من الشهر 
والس���فر على اخلطوط الكويتية بأسعار 85 دينارا للمساهم 
املس���تفيد الول مرة بالس���فر مع اجلمعية و185 دينارا للذين 
سبق لهم الس���فر وتشمل الرسوم االقامة بفندق هيلتون مكة 

مع ثالث وجبات وبوفيه مفتوح.
وأوضح الرشدان ان اجلمعية ال تألو جهدا في سبيل كل ما 
من ش���أنه ارضاء املساهمني والزبائن، حيث بدأنا في مهرجان 
لوازم البر بالس���وق املركزي الرئيس���ي وفرع لوازم العائلة 
بالقطعة رقم 1 مقابل مس���جد الربيع���ان، حيث تتوافر جميع 

احتياجات البر واخليام.
وحول التجديدات والتحس���ينات للفروع قال الرشدان: انه 
على صعيد التطوي���ر والتجديد فقد مت احلصول على موافقة 
اجلهات املختص���ة على هدم وبناء ف���رع اجلمعية الكائن في 
قطعة 3 على مساحة 600 متر مربع الستكمال ما بدأته املجالس 
السابقة من حتديث الفرع اجلمعية بالقطع السكنية الثالث، كما 
انه جار التفاوض مع اجلهات املختصة للحصول على املوافقة 
لتوس���عة وتطوير السوق املركزي الرئيسي مبركز الضاحية 

حتى يستوعب حجم العمل املتزايد يوما بعد يوم.

يشكر املستش���ار االعالمي هاني عبدالقادر محسن 
الفريق اجلراحي مبستشفى زين د.باسل الصباح ود.محمد 
الهاج���ري ود.زاهر محمد ود.م���رمي الكندري وكل من 
س���اهم معهم في إجناح العملية. ودمتم ذخرا للكويت 

احلبيبة.

امل�شت�شار/ رئي�س املحكمة الكلية  

وزارة العــــــــدل

تعلن اإدارة الكتــاب باملحكمة الكــليــة عن بيـع ح�شة يف العقــار املو�شوفة فيما 

يلي باملزاد العلني وذلك يوم الأربعاء املوافق 2015/12/16م - قاعة 48 - بالدور 

حلكـــم  تنفيـــذاً  وذلك   - �شباحـــًا  التا�شعــة  ال�شاعــة  العدل  بق�شر  الثاين 

املحكمــة ال�شـادر يف الدعوى رقم 2011/148 بيوع/2.

املرفوعة مـن:     �شركة دار ال�شتثمار

 �شـــــــــــــــــد:     عيد زايد مهدر�س الهر�شاين

اإعالن عن بيع  ح�شة يف عقار باملزاد العلني

اأواًل: اأو�صاف العقار:

بالوثيقة  املو�صوف   3 �صارع   438 منزل   3 رقم  قطعة  ال�صباحية  العقار مبنطقـة  يقع   -

رقم 2005/269.

- العقار عبارة عن منزل م�صتغل ك�صكن وتبلغ م�صاحته الإجمالية 382 مرتاً مربعاً طبقاً 

ملح�صر احلجز.

وملحق  واأول  اأر�صي  طابق  من  مكون  باخللف  و�صكة  واحــد  �صارع  على  العقار  يقع   -

وديوانية.

- الدور الأر�صي مكون من �صالة + 3 غرف + حمام.

- الدور الأول مكون من 6 غرف + 3 حمامات + مطبخ.

- امللحق مكون من 2 غرفة + حمام + مطبخ.

- والتك�صية اخلارجية حجر جريي اأ�صفر والتكييف وحدات.

- احل�صة املبيعة مقدارها ٪5.83.

 ثانيًا: �صروط املزاد:

ديناراً  ع�صر  وت�صعة  وت�صعمائة  اآلف  (ثمانية  قدره  اأ�صـا�صي  بثمن  املــزاد  يبداأ   : اأوالً     

وت�صعمائة فل�س) للح�صة املبيعة وي�صرتط للم�صاركة يف املزاد �صداد خم�س ذلك 

اأو مبوجب  عليه  امل�صحوب  البنك  من  م�صدق  �صيك  الأقــل مبوجب  على  الثمن 

خطاب �صمان من اأحد البنوك ل�صالح اإدارة التنفيذ بوزارة العدل.

ثــانــيـــــــًا: يجب على من يعتمد القا�صي عطاءه اأن يودع حال انعقاد جل�صة البيع كامل الثمن الذي 

اعتمد وامل�صروفات ور�صوم الت�صجيل.

ثــــالثــــــًا: فاإن مل يودع من اعتمد عطاوؤه الثمن كاماًل وجب عليه اإيداع خم�س الثمن على الأقل 

قد  كان  الذي  الثمن  اأ�صا�س  على  اجلل�صة  نف�س  يف  ذمته  على  املزايدة  اأعيدت  واإل 

ر�صا به البيع.

رابعـــــــــــًا: يف حالة اإيداع من اعتمد عطاوؤه خم�س الثمن على الأقل يوؤجل البيع مع زيادة الع�صر.

خام�صًا: اإذا اأودع املزايد الثمن يف اجلل�صة التالية حكم بر�صو املزاد عليه اإل اإذا تقدم يف هذه 

اجلل�صة من يقبل ال�صراء مع زيادة الع�صر م�صحوباً باإيداع كامل ثمن املزاد ففي هذه 

احلالة تعاد املزايدة يف نف�س اجلل�صة على اأ�صا�س هذا الثمن.

�صاد�صـــًا: اإذا مل يقم املزايد الأول باإيداع الثمن كاماًل يف اجلل�صة التالية ومل يتقدم اأحد للزيادة 

اأ�صا�س الثمن الذي كان قد ر�صا به عليه  بالع�صر تعاد املزايدة فوراً على ذمته على 

يف اجلل�صة ال�صابقة ول يعتد يف هذه اجلل�صة باأي عطاء غري م�صحوب باإيداع كامل 

قيمته، ويلزم املزايد املتخلف مبا ينق�س من ثمن العقار.

�صابعــــــــــــًا: يتحمل الرا�صي عليه املزاد يف جميع احلالت ر�صوم نقل وت�صجيل امللكية وم�صروفات 

اإجراءات التنفيذ ومقدارها 200 د.ك واأتعاب املحاماة واخلربة وم�صاريف الإعالن 

والن�صر عن البيع يف ال�صحف اليومية.

ثامنـــــــــــــًا: ين�صر هذا الإعالن تطبيقاً للقانون وبطلب املبا�صرين لإجراءات البيع وعلى م�صوؤوليتهم 

دون اأن تتحمل اإدارة الكتاب باملحكمة الكلية اأي م�صوؤولية.

تا�صعـــــــــــــًا: يقر الرا�صي عليه املزاد باأنه عاين العقار معاينة نافية للجهالة.

قانون  من   266 للمادة  طبقاً  الر�صمية  باجلريدة  البيع  عن  الإعـــالن  هــذا  ين�صر   -1 تنبيـــــــه: 

املرافعات.

2- حكم ر�صو املزاد قابل لال�صتئناف خالل �صبعة اأيام من تاريخ النطق باحلكم طبقاً 

للمادة 277 من قانون املرافعات.

3- تن�س الفقرة الأخرية من املادة 276 من قانون املرافعات على اأنه »اإذا كان من نزعت 

الرا�صي عليه املزاد  القانون ويلتزم  العقار بقي فيه كم�صتاأجر بقوة  ملكيته �صاكناً يف 

بتحرير عقد اإيجار ل�صاحله باأجرة املثل« .

على  املــزاد  يف  امل�صاركـة  الفردية  واملوؤ�ص�صات  ال�صركات  جميع  على  يحظر  هامة:  ملحوظة 

قانون  املادة 230 من  باأحكام  ال�صكن اخلا�س عماًل  املخ�ص�صة لأغرا�س  البيوت  اأو  الق�صائم 

ال�صركات التجارية امل�صافة بالقانون رقم 9 ل�صنة 2008.

اجلمعية الكويتية لتقنية املعلومات

Kuwait Information Technology Society

اجتماع اجلمعية العمومية العادي
الأع�ضاء حل�ضور  ال�ضادة  اإدارة اجلمعية دعوة  ي�ضر جمل�س 

اج��ت��م��اع اجل��م��ع��ي��ة ال��ع��م��وم��ي��ة ال��ع��ادي��ة امل���وؤج���ل���ة، وذل����ك يف 

 2015/12/13 امل��واف��ق  الأح��د  ي��وم  م�ضاء  ال�ضاد�ضة  ال�ضاعة 

مبقر اجلمعية.

هذا، ويكون اجتماع اجلمعية العمومية �ضحيحًا اإذا ح�ضره 

ف���اإذا  احل�ض��ور،  لهم  يحق  الذين  الأع�ضاء  ن�ضف  من  اأك��ر 

مل��دة ن�ضف  ي��وؤج��ل الج��ت��م��اع  ال��ق��ان��وين  مل يكتمل الن�ضاب 

اأع�ضاء  ع�ضرة  اإذا ح�ضره  الجتماع �ضحيحًا  ويكون  �ضاعة، 

على الأقل.

جدول اأعمال اجلمعية العمومية العادية:

1- من����اق�ض���ة التق���ري���ر الإداري.
2- من��اق����ض���ة احل�ضاب اخلتام����ي عن ال�ضن����ة املالي���ة املنتهية 

يف 2015/10/31.

3- اقت����راح���ات الأع�ض���اء.
4- اختي���ار م���راق���ب احل�ض���اب���ات وحت���دي���د اأت���عاب���ه.

مالحظة هامة:

ال�ضرتاكات  ت�ضديد  اأع�ضاء اجلمعية  ال�ضادة  يرجى من   -1
ح�ضور  عند  الأ�ضلية  املدنية  البطاقة  واإح�ضار  ال�ضنوية 

اجتماع اجلمعية العمومية.

الت�ضال  اأو  اجلمعية  م��راج��ع��ة  الأع�����ض��اء  ال�����ض��ادة  على   -2
بال�ضكرتارية ل�ضتالم ن�ضخة عن التقرير املايل والإداري 

خوفًا من تاأخر و�ضولها بالربيد.

جمل�س الإدارة

الروضة - ق3 - ش أبوحيان التوحيدي - جادة 37 - ڤيال 20
هاتف: 22529303/4/5

»مشرف« تطلق مهرجان الصيدلية 
على 500 صنف وخصم 25% على منتجات 

التجميل واملكمالت الطبية والغذائية

رئيس »تعاونية اجلابرية«:
 خصخصة جمعيتني جتربة تستحق 

املتابعة والنتائج هي احلكم

أعلن عضو مجلس اإلدارة ورئيس جلنة املشتريات واالستثمار 
في تعاونية مش����رف علي الفهد عن انط����الق مهرجان منتجات 
التجميل الطبية واملكمالت الغذائية في صيدلية جمعية مشرف 
بنسبة خصم 25% ألشهر املاركات العاملية املعتمدة لدي 15 شركة 
منتجة للماركات والعالمات التجارية وس����يكون البيع بأقل من 

س����عر التكلفة على ما يقارب 
500 صنف باإلضافة الى فحص 
البشرة والشعر مجانا بأحدث 
األجهزة الطبية احلديثة وعلى 
مدى أيام املهرجان وستتواجد 
أيضا خبيرات جتميل البشرة 
خلدم����ة رواد الصيدلية والرد 
على االستفس����ارات.. مشيرا 
الى ان املهرجان مستمر حتى 
الفه����د: ان هذا  12/2. وأضاف 
املهرج����ان فرص����ة توعوي����ة 
وصحية بامتياز، حيث توفر 
للزائر فحوص����ات وعالجات 
متنوعة يقدمها استش����اريون 

ف����ي مختلف املجاالت الطبية مع طرح العالج باملجان للكثير من 
املش����اكل اجلمالية ومن املتوقع ان يكون للمهرجان إقبال كبير. 
وأفاد بأن السياسة التس����ويقية للمهرجانات مستمرة على مدار 
السنة في جمعية مشرف وهي عنوان للمصداقية في املهرجانات 
التسويقية املتنوعة وال يكاد مير شهر حتى يتم إطالق مهرجان 
او أكثر بخصومات كبيرة وعروض حصرية. وقال إن عام 2015 
كان حافال بالعروض الدائمة على السلع األكثر دورانا والتي يتم 
بيعها في السوق املركزي والتنوع هو عامل اجلذب، حيث استطعنا 
خالل األش����هر ال� 9 األولى من العام 2015 إطالق عدة مهرجانات، 
ومنه����ا حاليا مهرجان البر ومهرجان املنتجات التركية ألكثر من 
200 صنف باإلضافة إلى مهرجان اخلضار والفاكهة الذي تطلقه 
اجلمعية أس����بوعيا في يوم االثنني ويشمل مجموعة كبيرة من 
املنتجات الطازجة وبأس����عار منافسة وما مكننا من تقدمي أفضل 
األصناف من حيث اجلودة والس����عر معا. وختم الفهد: ستشهد 
جمعية مشرف العديد من املهرجانات والعروض اخلاصة املتنوعة 
بأسعار تنافسية وحصرية على املستوى التعاوني وجار حاليا 

في جلنة املشتريات التمهيد ملهرجانات مقبلة ومميزة.

محمد راتب

أكد رئيس مجلس إدارة جمعي���ة اجلابرية التعاونية احمد 
غضنف���ري أن هناك العديد من التج���ارب الناجحة في مجاالت 
اخلصخصة التي واكبتها حتسينات كبيرة في املجاالت اخلدمية 
والتنموية والتسويقية واإلنشائية، مشيرا إلى أن من حق القطاع 
التعاوني خوض هذه التجربة وإجراء مقارنات مستقبلية التخاذ 

القرار النهائي في املسألة.
واضاف في تصريح صحافي 
أن التجرب���ة عل���ى جمعيتني 
تعاونيتني قرار حكيم للغاية 
بحيث ال يتم تطبيق التجربة 
على اجلمعيات التعاونية كلها، 
لكون األمر بحاجة إلى دراسة 
وتق���ص ومتابع���ة للنتائج، 
وتقوي���ة مواط���ن الضعف، 
وتعزي���ز الفك���رة في نفوس 
التعاونيني جمعيا، موضحا أن 
مخاوف البعض من اخلصخصة 
قد تتبدد في حال جناح التجربة 

بالشكل املطلوب.
وأشار إلى أن القطاع اخلاص أثبت قدرته على التطوير وتوفير 
أرقى اخلدمات، واملنافسة بقوة، وأكبر دليل على ذلك مراكز سلطان 
وجي���ان وكارفور، فهناك فوائد عديدة له���ذه اخلطوة وأبرزها 
االرتقاء مبستوى األداء وااللتزام التام بنسبة العمالة الوطنية، 
وتوفير فرص عمل، مع التأكيد على ضمان حقوق املس���اهمني 
وأموالهم من خالل قوانني ولوائح، إلى جانب اختيار الشخصيات 

واجلهات القادرة على اإلدارة والتنفيذ بالشكل اجليد.
وتابع غضنفري أنه من الضروري جدا اليوم االستفادة من 
الطفرة التكنولوجية واالساليب احلديثة في النظم احملاسبية 
والتسويق، فالقطاع اخلاص لديه جتربة مميزة في هذا املجال 
وبإمكانه أن يثبت وجوده بقوة، مع التشديد على عدم االستغناء 
عن االحت���اد واإلبقاء عل���ى دوره القيادي ليك���ون للجمعيات 
التعاونية مظلة جامعة، واالستفادة من دوره الالفت في اعتماد 
االسعار واملنتجات واحلد من التفاوت املوجود في اسعار بعض 

السلع.

علي الفهد

ٔاحمد غضنفري

د.طارق عباس يسلم د.سامي املانع درع األمانة العامة

في إجناز جديد على املستوى العربي وإضافة مهمة للعاملني في املجال

املانع أمينًا عامًا لـ »أطباء األسنان العرب« 
والكويت تتقلد املنصب للمرة األولى

حنان عبدالمعبود

الكويت اجنازا  حققت 
عربيا اقليميا جديدا حيث 
تس����لمت للم����رة األولى 
منصب األمني العام الحتاد 
أطباء األسنان العرب، وهو 
املنصب الذي ستقوم عليه 
ملدة عامني وسيكون املقر 
بالكويت تبعا ملقر األمني 

العام لالحتاد. 
البروتوكول  وحسب 
املعمول به في هذا الصدد، 
فقد تسلم رئيس جمعية 
 أطباء األس����نان الكويتية 
د. س����امي املان����ع درع����ا 
تكرميي����ة كون����ه األمني 
العام الحتاد أطباء األسنان 
العرب، خالل احتفال أقيم 
العربية  بجمهورية مصر 
حيث سلمه الدرع رئيس 
اجلمعية املصرية جلراحي 

األسنان د.طارق عباس. 
اجلدير بالذكر أن األمانة 
العامة لالحتاد تتألف من 
سبعة أعضاء وهم: األمني 
العام واألمني العام املنتخب 
ويعتبر نائبا لألمني العام، 
األمني العام املساعد لشؤون 
املنظم����ات ف����ي األقطار 
اآلس����يوية، األم����ني العام 

املساعد لشؤون املنظمات 
في األقطار األفريقية، األمني 
العام املس����اعد لش����ؤون 
املنظمات في أقطار املغرب 
العربي، األمني العام املساعد 
لشؤون املنظمات في أقطار 
اخللي����ج العربي، وأخيرا 
األمني املال����ي، وهم الذين 
ينتخبهم املجلس األعلى من 

بني املمثلني للمنظمات.
الكويت  ويعد اختيار 
للمرة األول���ى أمينا عاما 
العرب،  ألطباء األس���نان 
إضاف���ة مهم���ة للكويت 
وللعاملني في املهنة، خاصة 
أن هذا االختيار جاء نظرا 
مل���ا تتمتع به الكويت من 
مشاركة فاعلة في املؤمترات 
العربي���ة، حي���ث كانت 
الكويت مش���اركا وداعما 
الفت���رة املاضية  ط���وال 

ألعمال االحتاد.

د. خالد الصالح

حنان عبدالمعبود

أعل���ن نائ���ب رئيس 
إدارة احلمل���ة  مجل���س 
الوطنية للتوعية مبرض 
الس���رطان )كان( د.خالد 
الصالح، عن تنظيم احلملة 
الثالث للمشي  املاراثون 
للتوعية بأمراض السرطان 
حتت ش���عار »خطواتنا 
وقاية«، مبين���ا أنه يقام 
حتت رعاية وزير الدولة 
لش���ؤون مجلس الوزراء 
العبداهلل،  الشيخ محمد 

وذل���ك ي���وم الس���بت 5 
ديسمبر املقبل.

املاراثون  وأوضح أن 
البنك  يأتي بالتعاون مع 
الراعي  الكويتي  األهل���ي 
الرسمي، ومبشاركة عدة 
جهات أخرى منها شركة 
احتاد املص���ارف الدولية 
وشركة فيفا لالتصاالت، 
الفتا إلى أن نقطة االنطالق 
ستكون عند الساعة 9:30 
صباحا من املركز العلمي 
وستكون نقطة النهاية عند 

اجلزيرة اخلضراء.

إلى  وأش���ار الصالح 
أن املاراث���ون يأتي للعام 
التوالي،  الثال���ث عل���ى 
وضمن أنشطة حملة )كان( 
املختلفة، والتي تس���عى 
التوعية  من خاللها نحو 
ع���ن أمراض الس���رطان 
ومكافحته���ا واحلث على 
الوقاية منها من خالل تبني 
أساليب احلياة الصحية 
وتش���جيع  الس���ليمة، 
اجلمهور على ممارس���ة 
النشاط الرياضي وتبني 

منط غذائي صحيح.

»كان« تنظم املاراثون الثالث بشعار
 »خطواتنا وقاية« 5 ديسمبر

د. هند الشومر مع عدد من املشاركني في اليوم املفتوح

»مكافحة اإليدز« نظمت يوماً مفتوحاً بشعار »نعم منلك اإلرادة للتصدي«

الشومر: اللقاءات اجلماهيرية تتيح فرصة نشر 
املفاهيم الصحيحة وتعمل على إزالة األفكار اخلاطئة

حنان عبدالمعبود

التوعية  نظمت جلنة 
واإلعالم املنبثقة عن اللجنة 
الوطني����ة الدائمة ملكافحة 
مرض اإليدز، مساء أمس 
األول يوما مفتوحا للتوعية 
باملرض في مجمع 360 مول 
حتت ش����عار »نعم منلك 
اإلرادة للتصدي والوقاية 
من اإلي����دز«، وذلك ضمن 
الوطنية  فعاليات احلملة 
للتوعية بالوقاية والتصدي 
للعدوى باإليدز واالحتفال 

بيوم اإليدز العاملي.
ومن جانبها قالت مقرر 
الدائمة  الوطني����ة  اللجنة 
ملكافحة اإلي����دز ورئيس 
مكتب اإليدز واإلحصاءات 
واملعلومات د.هند الشومر، 
إن الفعالي����ات تضمن����ت 
توزيع مواد توعية وهدايا 
على رواد املجمع، اضافة إلى 
استقبال زوار املجمع والرد 
على استفساراتهم لتنمية 
الوع����ي ونش����ر احلقائق 

واملفاهيم العلمية عن طرق 
انتقال العدوى والتشخيص 
وأهمية التشخيص املبكر 
الع����الج وطرق  وط����رق 
الوقاي����ة وحقوق مرضى 
الكويت  اإليدز وإجنازات 
للوقاية والتصدي للعدوى 
االلت����زام باألهداف  ضمن 
اإلمنائي����ة لأللفية 2000-
2015 واألهداف والغايات 
العاملية للتنمية املستدامة 

.2030-2015
وأك����دت عل����ى أهمية 
اللق����اءات اجلماهيرية مع 
أفراد املجتمع بجميع فئاته 
وبجمعي����ات النفع العام، 
الفرصة  أنها تتيح  مبينة 
املفاهيم الصحيحة  لنشر 
العلمية  وأحدث احلقائق 
وتعم����ل عل����ى إزال����ة أي 
أفكار خاطئة وتقضي على 

الوصمة والتمييز.

جانب من املشاركني بالفعالية عند نقطة البداية

القطامي: كرنڤال األلوان انطلق مبشاركة 1500 شخص

السعادة في منط احلياة املناسب وممارسة الرياضة
حنان عبد المعبود

أكث����ر من  مبش����اركة 
1500شخص، انطلقت صباح 
أم����س الفعالية الرياضية 
الصحي����ة العائلية األولى 
من نوعها على مس����توى 
 The( الكويت كرنڤال االلوان
color fest(، والتي متيزت 
باحتوائها على 3 أنشطة 
املاراثون  رئيس����ية ه����ي 
العائلي، واملعرض املصاحب 
والع����روض  للفعالي����ة، 
واملس����ابقات  املتنوع����ة 

للجمهور املشارك.
وم����ن جانبه����ا قالت 
إحدى القائمني على تنظيم 
الفعالية مديرة معهد »بي 
فت الصحي« دالل القطامي: 
إن من أهم أسباب مشاركة 
الفعالية  املعهد في ه����ذه 
كل  تق����دمي  الكبي����رة، 
خبراتنا في مجال الرياضة 
للمش����اركني، حيث تتميز 
هذه الفعالية بأنها ال تخص 
فئة معينة، بل تشمل كل 
أفراد العائلة وتقدم مفهوم 
الرياضة بشكل جديد جتعل 

الطفل يس����توعب جمالية 
الرياضة من خالل اللعب، 
الفته إلى أن هذه الفعالية 
تشمل املعرض الذي يهدف 
إلى دعم املشاريع الشبابية، 
باإلضافة إل����ى الكثير من 
الفعالي����ات التي متأل هذا 

الكرنڤال.
وأضاف����ت: رؤيتنا في 
الفعالي����ة أن جنلب  هذه 
السعادة للعالم من خالل 
األلوان، وأن نرفع مستوى 
ل����دى اجلمهور  التوعية 
انتهاج  والتش����جيع على 

أسلوب احلياة الصحية، 
أم����ا أهدافن����ا فتمثلت في 
املس����اهمة ف����ي أن تكون 
الكويت وجهة س����ياحية 
حيث يعتبر هذا البرنامج 
األول من نوعه في الكويت، 
ونشر اإليجابية والسعادة 
في املجتمع في ظل األحداث 
السلبية احلاصلة في اآلونة 
األخيرة، فرسالتنا أن نخلق 
بيئة رياضية غير تنافسية 
يلتقي فيها املتخصصون 
واملبتدئون على حد سواء 
لالستمتاع بشفافية وروح 

الرياضة.
بدوره����ا قال����ت نائب 
الرئيس التنفيذي لشركة 
بيان لطب األس����نان فدى 
اخلالد، إن مشاركة الشركة 
 the« في كرنڤ����ال االلوان
color fest« تأتي انطالقا من 
دور الشركة ومسؤوليتها 
االجتماعية، وسعيا نحو 
مواكبة األنشطة ذات التأثير 
التي من شأنها  اإليجابي، 
أن تدعم جه����ود االهتمام 
بتوجيه وتوعية املجتمع 

مبا يعود عليه بالنفع.

فيصل الرشدان


