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روض الصالحين ثنائية اللغة تنظم ماراثونها األول

برعاية وزير ال�صحة
د .ج��م��ال احلربي،
وب��ال��ت��ن�����س��ي��ق مع
رئ���ي�������س���ة امل��ك��ت��ب
االع�ل�ام���ي ل���ل���وزارة
د .غالية املطريي
نظمت مدر�سة رو�ض
ال�����ص��احل�ين ثنائية
ال��ل��غ��ة م��اراث��ون��ه��ا
ال��ري��ا���ض��ي العائلي
االول بح�ضور مديرها
عبدالرحمن العليان
ونائبه حمد العليان.
ويف ختام املاراثون
ال�����ذي ����ش���ارك فيه
املعلمون واملعلمات
و�أول��ي��اء االم��ور الى
جانب  1500طالب،
مت تتويج الفائزين
وت���ك���رمي ال����شرك��ات
الراعية.

مجتمع

• مدير املدرسة عبدالرحمن العليان يتوسط رميا اليعقوب ونائب املدير حمد العليان وغالية املطيري واحدى املشاركات

السفارة المصرية كرمت سليمان الشطي

• أثناء تكرمي سليمان الشطي

حتت رعاية �سفري م�رص لدى البالد ،ويف �إطار التعاون
امل�شرتك بني البلدين وتعميقا للعالقات الثقافية �أقام
املكتب الثقايف امل�رصي بالكويت حفل تكرمي للروائي
والناقد �سليمان ال�شطي .وق��ال ال�سفري امل�رصي �إن
تكرمي املبدع الكويتي ي�أتي باعتباره رائ��دا من رواد
الأدب والرواية العربية يف العامل العربي ويف الكويت،
وملنجزه الأدبي املهم والذي يعد �إ�ضافة بارزة ملنجز

ال�رسد الروائي العربي املعا�رص،وتناوله النقدي
لروايات الأديب العاملي جنيب حمفوظ.
و�أ�ضاف ،ي�أتي هذا التكرمي �ضمن خطة الأن�شطة الثقافية
التي يقوم بتنفيذها املكتب الثقايف امل�رصي بالكويت
لالحتفاء وتكرمي الرموز الثقافية التي �أثرت يف الواقع
الثقايف العربي ،و�أ�ضافت ب�صمة وا�ضحة �إلى الثقافة
العربية على م�ستوى ال�رسد� ،أو النقد.

صالون عواطف الزين استضاف البقصمي
• املدرسات املشاركات في املاراثون

• أطفال روض الصاحلني

الكندري رعت معرض إبداعاتنا في التدريب

• عواطف الزين مع ثريا البقصمي

• تكرمي باسل عبدالنبي

برعاية الوكيلة امل�ساعدة للتعليم العام فاطمة الكندري ،اق��ام توجيه
الدرا�سات العملية معر�ض ًا بعنوان �إبداعاتنا يف التدريب ،ح�رضه املدير
العام ملنطقة حويل التعليمية من�صور الظفريي ،ومدير ال�ش�ؤون التعليمية
بالفروانية عيد احلربي ،ونائب رئي�س جمل�س احلي عبدالله املقلد ،ومراقبة
ريا�ض الأطفال غنيمة العمرية.

• ..وتكرمي عبدالله املقلد

و�ألقت املوجهة العامة للدرا�سات العملية �أزهار ال�سيف كلمة �سلطت فيها
ال�ضوء على الأعمال املميزة باملنطقة التعليمية،كما �شكرت مدير مدر�سة
قي�س بن �أبي العا�ص با�سل عبدالنبي على ا�ست�ضافته للمعر�ض ،مقدرة جهود
املوجهني و املوجهات واملعلمني واملعلمات على اجلهود املميزة وم�سايرة
كل جديد.

النادي العلمي يشارك في مسابقة إنتل للعلوم
ب��دع��م م��ن م�ؤ�س�سة
ال���ك���وي���ت للتقدم
ال��ع��ل��م��ي ،ي�شارك
ال����ن����ادي العلمي
مم��ث�لا ل��ل��ك��وي��ت يف
م��ن��اف�����س��ات ال����دورة
ال�ساد�سة مل�سابقة
�إنتل للعلوم بالعامل
العربي  ،2016التي
ا�ست�ضافتها العا�صمة
امل�رصية.
وق���ال الأم�ي�ن العام
امل�ساعد يف النادي
العلمي علي اجلمعة
ان ر�ؤي�����ة ال��ن��ادي
وا���س�ترات��ي��ج��ي��ت��ه
اجل���دي���دة ت�����ص��ب يف
ا�ستحداث امل�سابقات
العلمية التي تخدم
منت�سبيه وترفع من
خرباتهم ومهاراتهم
العلمية.

ا�ست�ضاف ال�صالون الثقايف للكاتبة عواطف الزين
الفنانة الت�شكيلية والأديبة ثريا البق�صمي للحديث
ح��ول جتربتها الإبداعية يف لقاء مفتوح مع رواد
ال�صالون ،وقدمت الأم�سية عواطف الزين م�شرية
�إلى التجربة الإبداعية الكبرية التي تتمتع البق�صمي
بها منذ �أن بد�أت درا�سة الفنون الت�شكيلية يف كلية
الفنون اجلميلة بجامعة القاهرة ،ثم ح�صولها على
درجة البكالوريو�س يف فن احلفر واملاج�ستري يف فن
«اجلرافيك» بكلية الفنون «�سوريكوف» يف مو�سكو،
بالإ�ضافة �إلى العديد من الدورات املتخ�ص�صة التي
ح�صلت عليها من لندن وال�سنغال ،كما �أنها �أقامت «59
معر�ض ًا �شخ�صي ًا»يف خمتلف عوا�صم العامل:
بد�أت البق�صمي حديثها بالإ�شارة �إلى فرتة طفولتها
التي ق�ضتها يف لبنان و�أثرت يف حياتها كثري ًا كونها
ج��اءت من بيئة �صحراوية جافة �إل��ى بيئة تتمتع
باجلبال وال�سهول والطبيعة ،وهو الأمر الذي ترك
�أثر ًا طيب ًا داخل نف�سها ،لكنها على اجلانب الآخر كانت
تعاين من احلرمان من الأه��ل ،كما �أنها مرت بفرتة

درا�سية قا�سية هناك من خالل درا�ستها يف مدر�سة كن�سية
متزمتة حتى جاءت �أزمة احلرب يف لبنان عام ،1958
وبعدها عادت مرة �أخرى �إلى الكويت عن طريق ال�صليب
الأحمر ،وتقول ثريا البق�صمي عن فرتة درا�ستها»:مل
�أكن طالبة جمتهدة بل على العك�س كنت �أهتم �أكرث
بالر�سم �أثناء احل�ص�ص الدرا�سية ،وكنت �ضعيفة
يف اللغة العربية� ،إال �أنني كنت متفوقة يف اللغتني
الإجنليزية والفرن�سية ،وظل احلال هكذا حتى وجهتني
�إح��دى املدر�سات ال�سوريات �إل��ى موهبة الكتابة،
وبعدها حتولت �إلى فتاة �شغوفة بالقراءة ،وكان �أول
كتاب �أقر�أه رواية بعنوان «حتت ظالل الزيزفون» وهي
رواية فرن�سية قام بتعريبها الكاتب امل�رصي م�صطفى
املنفلوطي وكانت تتميز بلغتها وتراكيبها اللغوية
ال�صعبة ،وبعدها �شاركت يف م�سابقة للق�صة الق�صرية
بالكويت وفزت فيها باملركز الأول ،وكنت وقتها يف
ال�صف الثاين متو�سط ،وبد�أت �أكت�شف �أن عامل الكتابة
خمتلف عن عامل الر�سم و�أن كان هذا العامل االخري هو
الهدف الرئي�سي يف حياتي».

أحمد السعدي
تخرج في الحضانة
بامتياز

تخرج الطالب �أحمد حممد ال�سعدي
يف احل�ضانة بامتياز ،وتلقى التهاين
م��ن وال��دي��ه و�أ��سرت��ه ،ومت��ن��ى له
اجلميع التوفيق يف م�سريته العلمية
املقبلة.

• عدد من املشاركني

• أحمد السعدي

