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مهرجان نظمته اللجنة النسائية لرئيس مجلس األمة احتفاالً بالعيد الوطني

أكثر من 500 طفل يشاركون في »الكويت أحلى بأطفالها«

املهرجان يقام حتت إشراف 
نسائي ورجالي للحفاظ على 
سالمة األطفال ضمن ثالث 
مراحــل ترفيهية وتثقيفية 
مبينة أن الهدف من املهرجان 
هو حتفيز الروح الوطنية 
ألبنــاء الكويــت ممــن لــم 
يعيشوا فترة الغزو الغاشم 
حيث تأتي هذه الزيارة تزامنا 
مع االحتفال باألعياد الوطنية 
في هذا الشهر، مشيرة إلى أن 
الهدف األساسي هو تنشئة 
األطفــال على حــب الوطن 
والتضحية من اجله بكل ما 
هو غال ونفيس باإلضافة إلى 
حتفيزهم على روح العمل 
التطوعي.  وتابعت: أن بيت 
الوطنية  الكويت لألعمــال 
جسد ملحمة وطنية لتاريخ 

شــعب دافع عن وجوده منذ 
القرن الـ 16 كما يحتوي على 
وثائق تضم جميع املعلومات 
عــن تاريــخ الكويــت القدمي 
واحلديث ويدون الفترة التي 
عاشــتها البــالد إبــان الغزو 
العراقي في عام 1990 لتعريف 
أبنائنا بحقبة تاريخية مهمة 
مــن تاريخ الكويــت املعاصر 
وبخاصة ما تعرضت له البالد 
في العقديــن األخيرين جراء 
الغــزو العراقي الغاشــم وما 
حمله ذلك مــن تبعات غيرت 
السياســية علــى  اخلريطــة 

املستوى العاملي.
وفــي املرحلــة الثانية من 
املهرجان، ووسط أجواء وطنية 
انطلقــت احلافالت  احتفالية 
احململة باألطفال إلى الواجهة 
البحرية من الساعة 12م وحتى 
2.30م ملطعم برجر كنج لقضاء 
فترة الرقص واألغاني الوطنية 
وسط اهازيج الفرح والسعادة 
مبشاركة رموز كرتونية ورفع 
أعالم الكويت ورســم األعالم 
على الوجوه باإلضافة إلقامة 
املسابقات والفقرات الكرتونية 
مع توزيع اجلوائز واملسابقات.

كما انطلق األطفال بعد ذلك 
إلى اجلزء الثالث من املهرجان 
في جولة للمركز العلمي الواقع 
في رأس الساملية من الساعة 
الســاعة 5.30 مســاء  3إلــى 
لتعريف األطفال بأحد معالم 
الكويت الهامة وتنمية ثقافتهم.

الكويتيــن خاصة ان جيل 
األطفال لم يعش تلك احلقبة 
وان بيــت الكويت لألعمال 
الوطنيــة يســجل ويوثق 
مســيرة نضــال الشــعب 

الكويتي ضد االحتالل.
وأضافت: ان بيت الكويت 
لألعمــال الوطنيــة يــروي 
كيف كان االحتالل الغاشم 
على الكويت وكيف افسدت 
يــد االحتالل كل مــا طالته 
فــي كل املجــاالت احلياتية 
والعســكرية وكيف انتصر 
هذا الشعب الباسل وحتدى 
الصعــاب كي ينهض ببلدة 
الكويــت لتعــود عــروس 

اخلليج كما كانت.
من جانبها، قالت عضوة 
اللجنــة نــدى الشــطي إن 

أميرة عزام

أكــدت منــى املطيــري 
رئيســة اللجنة النســائية 
لرئيس مجلس األمة مرزوق 
الغامن، أن من واجب الكبار 
تثقيــف الصغــار بتاريــخ 
بلدهم واصطحابهم لألماكن 
الوطنيــة والتاريخية مثل 
لألعمــال  الكويــت  بيــت 
الوطنية الذي يوثق األعمال 
الوطنية لتاريخ وطننا من 
عــدة جوانــب اقتصاديــة 
وسياســية، ومنهــا تاريخ 
حــكام الكويــت إجنازاتهم 

في بناء الوطن.
جاء ذلك خالل مهرجان 
»الكويت أحلــى بأطفالها« 
الذي نظمته اللجنة، حيث 
لفتت املطيري إلى أن األطفال 
املشاركن في املهرجان جاءوا 
من جميع محافظات الكويت 
من أعمار 8 ســنوات إلى 13 
سنة للبنن، ومن 8 إلى 15 
سنة للبنات حيث شارك في 
املهرجان ما يزيد على 500 
طفل بدأوا احتفالهم بالتعرف 
على تاريخ الكويت من خالل 
زيارة بيت الكويت لألعمال 
الوطنية مبنطقة الشــويخ 
كمرحلة أولى لالنطالقة في 
ظل سعي القائمن على العمل 
إلى تعريــف هؤالء األطفال 
بتاريخ بلدهــم، وتعريفهم 
مبا تعــرض له اثناء الغزو 
ندى الشطي ومجموعة من األطفال مع الزميلة أميرة عزامالعراقــي الغاشــم وكفــاح 

)فريال حماد( جانب من املشاركني في مهرجان »الكويت بأطفالها أحلى« 

األطفال يستمتعون باللعب في برجر كنج األطفال داخل األكواريوم في املركز العلمي

الشطي رئيساً وبشير مقرراً مللتقى الكويت اخليري
مؤسسة فاعلة تخدم العمل 
الخيري في الكويت ودوليا 
وتنطلــق به نحــو الريادة 

والتميز.
الثقــة  الشــطي  وشــكر 
التي أوالها إخوانه وأخواته 
أعضاء الجمعية التأسيسية 
للملتقى، »وهذه أمانة توجب 
الشــعور بمسؤولية  علينا 
نحو جميع العاملين سواء 
المتطوعون والموظفون في 
جميع الجمعيات والمنظمات 
العاملة  والهيئات والجهات 
في خدمة المجتمع والمجال 
االنســاني والخيري ســواء 
الجهات الكويتية او الدولية«.
أن  الشــطي  وأوضــح 
»الملتقى« يسعى لتأسيسه 
كشركة تعمل لخدمة المجتمع 

لما يطلق عليه »شركة غير 
ربحيــة«، والتــي تســعى 
للربح لذاتها وليس لمالكها، 
وحاليا وبمبادرة كريمة من 
القائمين على جمعية الشيخ 
عبــداهلل النــوري الخيرية 
كــون الملتقــى يعمل تحت 
إشرافهم ورعايتهم الكريمة 
ومقر إدارتــه )المؤقتة( في 
المقر الرئيسي نفسه لجمعية 
النــوري  الشــيخ عبــداهلل 
الخيرية بمنطقة القادسية.

وقال الشــطي: ان جميع 
حســابات والرقابــة المالية 
لـ »الملتقــى« تتم من خالل 
ادارة جمعية الشيخ عبداهلل 
النوري الخيرية مشكورين.

والريادة في العمل الخيري 
واإلنساني، ونسأل اهلل تعالى 
أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه.
وقال الشــطي: أتشــرف 
بالعمل مع هذا المجلس في 
هذا الملتقى لالنتقال به إلى 

بشرى شعبان

عقد أعضاء مجلس ادارة 
الخيــري  الكويــت  ملتقــى 
االجتمــاع االول للجمعيــة 
التأسيســية، وتــم خــالل 
االجتمــاع انتخــاب الباحث 
في المجال الخيري د. خالد 
الشطي رئيسا للملتقى ود. 
نوري بشير نائبا للرئيس 
وجمال النامي مقررا وعبداهلل 

العثمان أمينا للصندوق.
وفي هــذا الصدد، قال د. 
خالد الشــطي فــي تصريح 
المجلــس  ان  صحافــي 
التأسيســي لملتقى الكويت 
الخيــري يطمــح لخدمــة 
العاملين في القطاع الخيري 
محليا ودوليــا نحو التميز 

أحمد الفالح وخالد الشطي مع أعضاء املجلس التأسيسي للملتقى

»هوريكا 2014« اختتم فعالياته 
بتكرمي 90 فائزاً في مسابقات الطهي

اختتم معــرض »هوريــكا الكويت 2014« 
فعالياته وسط فرحة كبيرة من املشاركن، بعد 
النجاح الكبير الذي حققه على كل املستويات، 
سواء من التنظيم الرائع، أو املشاركة الفعالة من 
الشركات الرائدة في قطاع الضيافة والصناعات 
الغذائية والتجهيزات الفندقية أو من اجلمهور 
الكبير الــذي تابع فعالياته علــى مدى أيامه 
الثالثة من 27 إلى 29 اجلاري في قاعة بدرية 

بفندق اجلميرا.
ووسط جو من احلماس مت توزيع اجلوائز 
الذهبية للفائزين مبسابقات الطهي التي أقيمت 
على هامش املعرض مبشاركة 216 طاهيا من 
داخل وخارج الكويت، وحصد 25 فائزا اجلوائز 
الذهبيــة، بينما فــاز أكثر مــن 65 طاهيا من 

املتنافسن بجوائز فضية وبرونزية.
وعلى هامش توزيع اجلوائز كررت املدير 
العام لشركة »ليدرز جروب« نبيلة العنجري، 
شــكرها إلــى وزارة التجارة قطاع الســياحة 
والرعــاة والعارضــن واحلكام واملتســابقن 
وكذلك وسائل اإلعالم، مشيدة بتعاونهم البناء 
فــي حتقيق هــذا النجاح املبهر، واســتقطاب 
هــذا اجلمهــور الكبير من كبار الشــخصيات 

واالقتصادين واملختصن.
وأكدت العنجري مواصلة اجلهود بدءا من 
اآلن للتحضير للمعرض املقبل ليخرج باملستوى 
الرائد الذي اعتاده جمهور »هوريكا الكويت«.

من جهته، قال رئيس فريق التحكيم الشيف 
سمعان هالل في تصريح صحافي إن مسابقات 
»هوريكا« تتطــور عاما بعد عام، حيث بدأت 
مبشاركة 12 متسابقا فقط في العام األول، واآلن 
وصلت إلى 216 متســابقا، مشيرا إلى أن هذه 
املســابقات لها فوائد عديدة، حيث إن الطهاة 
يحرصــون على تقــدمي ما لديهم مــن جديد، 

وتقدمي أنفسهم أمام اخلبراء واجلمهور، وإبراز 
املستوى املتميز للمؤسسات التي يعملون فيها، 
السيما أن التباري بينهم ليس مجرد تنافس 
بن أشــخاص، وإمنا يعد سباقا قويا وشريفا 

بن املؤسسات العريقة التي يعملون فيها.
وزاد بأن مسابقات هوريكا تعد نافذة واسعة 
إلظهار مهــارات الطهاة وتبادل اخلبرات فيما 
بينهم فــي طرق الطهي والتقــدمي، فضال عن 
مساهمتها في حتسن مستوى اخلدمة املقدمة 
للعمالء، فــي ظل وجود طاقــم حتكيم دولي 
يضم 8 خبراء مت اختيارهم من مختلف مدارس 

الطهي على مستوى العالم.
وكشــف الشــيف هالل عن أنــه مت إدخال 
نوعيات جديدة من املسابقات خالل منافسات 
هذا العام، منها البسطة، و»امليت« و»الفطور« 
وكذلك احلفر على الثلج، وهي مسابقة جديدة 
من نوعها متت داخــل غرفة زجاجية خاصة 
ومبالبس خاصة. وتطرق هالل إلى املستوى 
املتميــز لـ » هوريكا 2014«، قائال إن املعرض 
جاء مبساحة أكبر وعدد مشاركن أكبر وطرق 
عرض أكثر متيزا، وهو ما يعزز من مكاسب هذا 
املعرض املتخصص وينم عن التطور املستمر 
في صناعة املعارض. وأضاف أن الشركات لم 
تكتف بالعرض الصامت ملنتجاتها، بل الحظنا 
توافر متخصصن في األجنحة املختلفة يقومون 

بإجراء التجارب العملية أمام الزوار.
واختتــم رئيس فريق التحكيم باإلشــارة 
إلــى أن العام املقبل سيشــهد دخول عدد من 
الطهاة الكويتين في جلنة التحكيم وكذلك في 
املنافسة بقوة على مسابقات الطهي، مؤكدا أن 
هناك عناصر من الشباب الكويتي على مستوى 

متميز في هذا املجال.

نبيلة العنجري تكرم سمعان هالل بحضور محمد ناجيا وجمانة دموس

تتقدم
أســـرة التوجـــيــه الفني لريـــاض أطفال العاصمة متمثــلة في

 أ. ضــيــاء العصفـــور
واملوجهة األولى للمشاريع التطويرية أ.ليلى املتروك

ومراقـــبـــة ريـــاض أطــفــال العاصــمــة أ. زگــيــــة أبـــل
بأحر التعازي القلبية من

املوجهة العامة لرياض األطفال باالنابة
واملوجهة الفنية األولى لرياض أطفال الفروانية

أ. وداد املجيمي
لوفاة املغفور له بإذن الله تعالى ولدها

محمد فيصل الشرهان
إثر حادث أليم عن عمر يناهز 19 عامًا 

�سائلني اهلل العلي القدير اأن يتغمد الفقيد بوا�سع رحمته

وي�سكنه ف�سيح جناته ويلهم اأهله وذويه ال�سرب وال�سلوان

املطيري: من 
واجب الكبار 

تثقيف الصغار 
بتاريخ الكويت

الشطي: نعمل 
على حتفيز الروح 

الوطنية ألبناء 
الكويت


