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مجتمع

{

ضحى الرمضان

{

ضحى الرمضان متوسطة الشيخ خالد محمد الخالد الصباح والنائب عدنان املطوع )تصوير هشام اليوسف(

املطربة الهندية كافيتا كرشينامورتي 
بضيافة كراون بالزا...

كرشينا  كافيتا  ال��ش��ه��ي��رة  ال��ه��ن��دي��ة  ال��ف��ن��ان��ة  ح��ل��ت 
م����ورت����ي ب���ض���ي���اف���ة ك�������راون ب������ازا أث����ن����اء زي���ارت���ه���ا 
غنائي موسيقي ملعجبيها  للكويت القامة حفل 
الفنانات  أش��ه��ر  م��ن  كافيتا  وتعتبر  ال��ك��وي��ت،  ف��ي 
ال���ل���وات���ي غ��ن��ن مل��ع��ظ��م أف����ام ب���ول���ي���وود ال��ش��ه��ي��رة 
مع رصيد  عامًا  فترة ثاثن  على   1980 عام  منذ 
أغ���ان ي��ت��ج��اوز 15000 أغ��ن��ي��ة، وف��ي ك��ل م��رة تأتي 
ب��ازا كمحطتها  ك��راون  تختار  الكويت  ال��ى  فيها 

واالستجمام. لاستراحة  املفضلة 
الفندق جنبًا  مدير  الصيرفي  أحمد  اجتمع  وق��د 
ال����ى ج���ن���ب م���ع ف���ري���ق ال���ت���س���وي���ق ف���ي اس��ت��ق��ب��ال��ه��ا 
و ال��ت��رح��ي��ب ب���وج���وده���ا ف���ي رب�����وع ك�����راون ب���ازا 
ب��االض��اف��ة ال���ى ت��واج��د ج��م��ع��ي��ة ال��ث��ق��اف��ة ال��ه��ن��دي��ة 
وت�����ل�����ف�����زي�����ون ك�����اي�����رل�����ي ال�����ه�����ن�����دي وال������ع������دي������د م���ن 

عدة محلية. الصحافين من صحف 
كافيتا  تمتعت  ب���ازا  ك���راون  ف��ي  اق��ام��ت��ه��ا  وخ���ال 
ب��ق��ض��اء ي����وم رائ�����ع ف���ي س��ب��ا أك���وات���ون���ي���ك ت��ض��م��ن 
ج��ل��س��ات م��ع��ال��ج��ة ع��ل��ى ي���د أم���ه���ر ال���خ���ب���ي���رات م��ن 
س�����ان م���ال���و م����ع ال���ع���ن���اي���ة ب���ال���ج���م���ال ف����ي ص���ال���ون 
ف��ران��ك ب��روف��و ال��ع��ام��ة ال��ف��رن��س��ي��ة ال��ش��ه��ي��رة، كما 
تمتعت  أنها   

ً
قائلة االه��ت��م��ام  على  االدارة  شكرت 

تعود مجددًا  مما جعلها  الفريدة  التجربة  بهذه 
الى كراون بازا.

وال����ج����دي����ر ب���ال���ذك���ر أن ك���اف���ي���ت���ا ك���ان���ت ق����د أح��ي��ت 
بعنوان »صوت  لعشاق صوتها   موسيقيا 

ً
حفا

ميدان  في  الدولية  األمريكية  املدرسة  في  الروح« 
ح���ول���ي ت��خ��ل��ل��ه ال���ع���دي���د م����ن ال���ت���ق���اط ال����ص����ور م��ع 

املعجبن. 

{

أحمد الصيرفي مع فريق التسويق في استقبال املطربة الهندية كافيتا

الحفل الخامس لخريجي 
كلية الهندسة والبترول

والبترول  الهندسة  كلية  الخامس لخريجي  الحفل  اقيم 
ال��خ��ال��د الصباح  ال��ش��ي��خ محمد  ال��راي��ة، ب��رع��اي��ة  ف��ي ق��اع��ة 
والنائب  الصباح  الخالد  الشيخ خالد محمد  وبحضور 

املطوع. عدنان 
وت������م ت���ك���ري���م امل���ه���ن���دس���ة ض���ح���ى ال����رم����ض����ان ح������رم رائ�����د 
ب��وخ��م��س��ن، ك��م��ا ت���م خ����ال ال��ح��ف��ل ت��ك��ري��م 235 خ��ري��ج��ًا 
الحفل  اقامت  والبترول وقد  الهندسة  كلية  وخريجة من 

التوالي. الرابع على  للعام  املهندسن  جمعية 

{

عدد من املتفوقات والخريجات

السفارة الهولندية تستقبل أول الحاصلني على فيزا في مبناها 

{

د. محمد جاسم يتسلم الفيزا بحضور أركان السفارة

{

السفير الهولندي مكرمًا د. محمد

{

ضحى الرمضان وفرحة األهل

كتبت مريم عبدالرزاق

ال��ك��وي��ت د. محمد  ف��ي  استقبلت س��ف��ارة مملكة ه��ول��ن��دا 
ال��ع��ام الى  ج��اس��م، أول طبيب ع��ي��ون كويتي يسافر ه��ذا 
هولندا ملتابعة تخصصه العلمي، كما أنه أول من حصل 
على فيزا هذه السنة من السفارة الهولندية في مبناها 

الجديد.
ه����ذا وق����د اح��ت��ف��ى ال��ق��س��م ال��ق��ن��ص��ل��ي ف���ي ال���س���ف���ارة وذل���ك 

بحضور السفير تون بون فون أوخسيه بالدكتور محمد 
ك��ون��ه أول ال��ح��اص��ل��ن ع��ل��ى ف��ي��زا م��ن ال��س��ف��ارة ه���ذا ال��ع��ام 

حيث قدم له هدية تذكارية.
ل��دى مستشفى  ال���ذي يعمل  وس��ي��غ��ادر د. محمد ج��اس��م 
مل��ت��اب��ع��ة تحصيله العلمي  ال���ى ه��ول��ن��دا  ل��ل��ع��ي��ون  ال��ب��ح��ر 
ف��ي م��ج��ال تجميل  م��ن خ��ال دورة تدريبية تخصصية 
ال��ع��ن مدتها ع��ام��ًا واح���دًا باملركز األك��ادي��م��ي الطبي في 
أمستردام. وفي هذه املناسبة أعرب د. محمد جاسم عن 

ف��رح��ت��ه وع��ظ��ي��م ش��ك��ره وت��ق��دي��ره ل��ه��ذه امل���ب���ادرة الكريمة 
م��ن السفارة الهولندية كما أع��رب ع��ن عميق شكره لكل 
من س��ان��ده، وف��ي مقدمتهم البروفيسور موريتس، على 
البارز في استكمال االج��راءات املطلوبة لالتحاق  دوره 
ب���ال���دورة ال��ت��دري��ب��ي��ة.  وت��ج��در االش�����ارة ال���ى أن ال��س��ف��ارة 
الهولندية في الكويت قد افتتحت أبواب مقرها الجديد 
الكائن في منطقة الجابرية ق 6، ش��ارع 11، فيا 7. منذ 

بداية العام الحالي .

»حصتي ممتعة بوسيلة مبدعة« في »نورة راشد السيف« 

كتبت نهى أحمد حنيفة

ن��ورة راش��د السيف  ف��ي م��درس��ة  أق��ام قسم التقنيات التربوية 
االبتدائية بنات احتفالية بعنوان »حصتي ممتعة... بوسيلة 
م��ب��دع��ة« ت��ح��ت رع��اي��ة م��دي��ر إدارة األن��ش��ط��ة ال��ت��رب��وي��ة عائشة 
أم��ي��ن��ة العوضي  ال��ب��ح��ر، واع����داد وتنظيم م��ش��رف��ات التقنيات 
وع��ائ��ش��ة ال��ك��ن��دري وب��ت��ا ال��خ��ال��دي وإش�����راف م��دي��رة امل��درس��ة 
فاطمة الحساوي وحضور مراقب التقنيات التربوية محمد 
ال��ع��ج��م��ي، امل���وج���ه ال��ف��ن��ي م��ح��م��د ال������وزان وع����دد م���ن امل��وج��ه��ن 

واملوجهات. 
وألقت الحساوي كلمة سلطت فيها الضوء على أهمية التقنيات 
التربوية كعنصر أساسي في العملية التعليمية وليست مكملة 

لها وتأثيرها على الجوانب الحسية.

وبدورها، أثنت البحر على جهود إدارة املدرسة وقسم التقنيات 
وعلى فكرة تنظيم الفعالية وأهدافها التربوية.

ومن جانبه استعرض العجمي دور مراقبة التقنيات ومهامها 
ال��وس��ائ��ل والتميز بها،  اع���داد  وح��رص��ه��ا على تعزيز م��ج��االت 

وأشاد بجهود اسرة املدرسة ومشرفات التقنيات.
اشتمل الحفل على فقرات متنوعة منها فقرة ترحيبية من إعداد 
قسم التربية املوسيقية، عرض فيلم تحت عنوان »اترك أثرا « من 
إعداد قسم العلوم إلى جانب مشهد تمثيلي عن قوانن الفصل 
من اعداد واخراج املعلمات منال الكندري وفاطمة املري ومنى 
عيسى. فضا عن فيلم وثائقي يضم أعمال قسم التقنيات في 

املدرسة وانجازاته وطريقة تصميم الوسائل التعليمية.
وعلى هامش الحفل أقيم معرض الوسائل التعليمية الذي أعده 

قسم التقنيات التربوية باملدرسة.

{

محمد العجمي

{

البحر تلقي كلمتها

{

جولة في أركان املعرض

{

مشهد تمثيلي

ورشة عمل ثانية لـ »حماية الطفل« في فبراير
ت��س��ت��ع��د ال��ج��م��ع��ي��ة ال��وط��ن��ي��ة 
ل����ح����م����اي����ة ال����ط����ف����ل ل���ل���ت���ص���دي 
ل�����ل�����ع�����ن�����ف امل����������درس����������ي ال�����ت�����ي 
ال��ف��ري��ح،  ت��ت��رأس��ه��ا د. س���ه���ام 
ال����ى إق���ام���ة ال����ورش����ة ال��ث��ان��ي��ة 
املقبل، ويمنح  فبراير   14 في 
امل������ش������ارك������ون ف������ي ن���ه���اي���ت���ه���ا 

شهادات علمية.
ال�����������ى ان  ت�������ج�������در االش�������������������ارة 
اق����ام����ت  أن  س����ب����ق  ال���ج���م���ع���ي���ة 
ورش���ت���ه���ا االول�������ى م����ن اع�����داد 
الفايز  الدكتور غنيم  وتقديم 

املاضي. في يناير 

{
جانب من الورشة األولى

مسابقة األسنان في التراث
كتبت نهى أحمد حنيفة

ن��اش��ري للنشر اإللكتروني عن  ال��ي��اق��وت رئيسة تحرير دار  أعلنت حياة 
اطاق مسابقة تبحث عن األسنان في التراث واألدب وأشارت الى أن هذه 
املسابقة تختلف ع��ن املسابقات الطبية املعتادة التي تختبر املعلومات 
الصحية لدى املشارك، فأسئلة هذه املسابقة تتمحور حول األسنان، لكن 
في التراث واألدب، فتجد س��ؤاال عن قائل البيت الشهير »إذا رأي��ت نيوب 
ال��ل��ي��ث ب�����ارزة«، وس����ؤاال آخ���ر ع��ن معنى كلمة »ال��ن��واج��ذ« ال��ت��ي ج���اءت في 

الحديث الشريف، وآخر عن معنى اسم »دريد«.
وأض��اف��ت ال��ي��اق��وت أن امل��س��اب��ق��ة ت��أت��ي ب��رع��اي��ة م��ن م��رك��ز ش��م��س لألسنان 
الذي يقدم مجموعة جوائز للفائزين. ويمكن لجميع املواطنن واملقيمن 
ب���أن املسابقة  امل��وق��ع www.nashiri.net علما  امل��س��اب��ق��ة ع��ب��ر  ف��ي  امل��ش��ارك��ة 

مستمرة حتى تاريخ 15 فبراير 2011.

{

حياة الياقوت

النصف: برنامج مميز لزوار املدينة 
الترفيهية الجمعة 4 فبراير الحالي

اع��ل��ن ان����ور ع��ب��دال��وه��اب ال��ن��ص��ف م��دي��ر ادارة ال��ع��م��ل��ي��ات واالن��ش��ط��ة 
ب��ش��رك��ة امل���ش���روع���ات ال��س��ي��اح��ي��ة ان امل��دي��ن��ة ال��ت��رف��ي��ه��ي��ة ت��س��ت��م��ر في 
ل���زوار املدينة  ال��رب��ي��ع  ال��ت��ي تتخلل م��ه��رج��ان  ال��ب��رام��ج امل��م��ي��زة  اع���داد 

الترفيهية. 
وأشار النصف ان يوم االثنن من كل اسبوع للنساء فقط وان املدينة 
الترفيهية تستقبل زوارها طوال مهرجان الربيع من الساعة الثانية 
ظ��ه��رًا وح��ت��ى ال��ح��ادي��ة ع��ش��رة م��س��اء وان ال��ب��رن��ام��ج ال��ت��رف��ي��ه��ي ال��ذي 
اع��دت��ه يتضمن امل��س��اب��ق��ات امل��ت��ن��وع��ة وامل��ت��ع��ددة ال��ت��ي س��ت��ق��دم خ��ال 
املستقبل،  الترفيهية في منطقة عالم  املدينة  البرنامج على مسرح 
الف��ت��ا ال��ى ان ف��ع��ال��ي��ات م��ه��رج��ان ال��رب��ي��ع م��س��ت��م��رة ح��ت��ى ال��ج��م��ع��ة 11 
فبراير القادم وان يوم االحد من كل اسبوع عطلة اسبوعية للمدينة 
ال��ت��رف��ي��ه��ي��ة  ال��ن��ص��ف ان ي��س��ت��م��ت��ع زوار امل��دي��ن��ة  ال��ت��رف��ي��ه��ي��ة وت��م��ن��ى 

بأطيب وأسعد االوقات.

{

أنور النصف

جنى ومايا أطفأتا 9 و7 شمعات 
وسط فرحة األهل واألصدقاء 
اح��ت��ف��ل��ت ج��ن��ى وم��اي��ا شريف 
ال���دي���وان���ي ب��ع��ي��د م��ي��اده��م��ا، 
9 ش���م���ع���ات  وأط������ف������أت ج����ن����ى 
ومايا 7 شمعات، وغنى لهما 
ال��ج��م��ي��ع » ه���اب���ي ب����رث����داي«، 
ت����ل����ق����ت����ا ال������ه������داي������ا ال����ك����ث����ي����رة، 
وت����م����ن����ى ل���ه���م���ا ب����اب����ا وم����ام����ا 
وال��ج��م��ي��ع ال��ت��ف��وق ال��دائ��م في 
العزف  الدراسة، وهواياتهما 
التنس  البيانو ورياضة  على 
وال��خ��ي��ل، ال��ع��م��ر ك��ل��ه ي��ا جنى 

ومايا .


