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كمال حسني مكرما أحد املوظفني املثاليني

عائشة القصار واملشاركات في »الصرح« من فريق BE مبجمع األڤنيوز 

د.علي العمير أثناء التكرمي

فقرة املهرج أمتعت األطفال واحلضور

مشهد من مسرحية »أبناء الكويت«

عبداهلل يوسف يلقي محاضرة حول أساليب األداء باملنهج اجلديد

هدى العميري ومكية احلاج تكرمان عبدالسميع أحمد بحضور حسن الكندري

عبدالرحمن العتيبي متوسطا عبداللطيف العوضي وحسن الكندري

جانب من احلصة الريادية للصف األول يقدمها املعلم نور الدين أحمد

»كويت كونتيننتال« كّرم موظفيه المثاليين في حفله السنوي

صرح فتيات الكويت األول »فوق الماليين« بعنوان »الحياة بقيم ال تسام بثمن«

»إسبا تايم« المكان المفضل للنساء في »األڤنيوز«»النجاة النموذجية« أقامت منتداها الخامس للغة العربية
أطلقت ش����ركة أوركيد اسبا تامي 
جديدا في األڤنيوز بعد النجاح الذي 
حققه اسبا تامي في مجمع املهلب وذلك 
تلبية للرغب����ات املتزايدة من عمالئه 
التي  الفريدة  لالس����تفادة بالعالجات 
متنحهم الشعور بالهدوء والراحة من 
منط احلياة املجهدة، ويعد هذا االفتتاح 
خط����وة أولى من اخلطة التوس����عية 
للشركة. يعد اسبا تامي � األڤنيوز مثاليا 
للسيدات الباحثات عن مالذ من متطلبات 
احلياة اليومية ملا يقدمه من عالجات 
فريدة تعنى بالصحة واجلمال وتساعد 
على استرخاء اجلسم والذهن والروح. 
أفادت ميني بينبراجروم مديرة اسبا 
تامي »اننا بشر.. نتمتع بخمس حواس 
ولكن عاملنا اليوم تسيطر عليه الكثير 
من االلتزام����ات واملواعيد والتوقعات 
جعلتنا نستخدم فقط النظر والسمع 
دون احلواس األخرى كاللمس والشم 
والتذوق والتي عزلت متاما بس����بب 
منط حياتنا اليومي����ة«. وأضافت ان 
هذا اإلهمال لبعض احلواس يزيد من 
مستوى اإلجهاد عند اإلنسان الى أقصى 
حد، ونحن في اسبا تامي عازمون على 
إحياء تلك احلواس املهملة. ان عراقة 
وإبداع اس����با تامي على حد سواء هما 
م����ا جعاله يركز عل����ى صحة وجمال 
املرأة، وتبعا لفلس����فة »الضيف أوال« 
فقد صممنا باقة من البرامج والطقوس 
املنتقاة من كنوز الش����رق استحدثت 
خصيصا لس����با تامي لتلبي متطلبات 
عمالئنا، حيث مت مواءمة تلك العالجات 
لتالئم ذوق وحاجة املرأة في الكويت، 
وبفضل أيدي اخصائياتنا املتدربات في 
اسبا تامي فإن الضيف يشعر بتجربة ال 
تنسى مليئة بالراحة والهدوء والدالل. 
ويقدم اسبا تامي عالجات وفقا ملتطلبات 
الضيف سواء كانت تقليدية كمساج 
اجلسم بالصدف أو التدليك التايلندي 
العري����ق أو التدليك بحجر األروما أو 
التدلي����ك بكمدات األعش����اب أو كانت 
عالج����ات متخصص����ة كطقوس ليلة 
الزفاف للع����روس، أو التدليك املطور 
للنساء احلوامل، كما ينفرد اسبا تامي � 
األڤنيوز بتقدمي عالجات بسيطة صممت 
خصيصا لرواد األڤنيوز لتساعدهم على 
التخلص من اإلجهاد الناجت عن التنزه 
باملجمع. ويجذب اس����با تامي ضيوفه 
من خ����الل رحابة امل����كان والتصميم 
الفريد الذي يعكس مفهوما جديدا ملزج 
احلدائق واألحجار واملياه واخلضرة 
مما يجعل اسبا تامي واحة يشعر فيها 
الضيف بالراحة واالسترخاء، كما ان 
افتقار طبيع����ة الكويت الى اخلضرة 
واملاء جعلنا نهتم أكثر من اسبا تامي 
بتوفير الكثير م����ن مظاهر الطبيعة 
من مياه واحج����ار طبيعية وخضرة 
مبزيج آسيوي معاصر مقتبس من جزر 
آسيا واحمليط الهادي، حيث ان جميع 
مرافق اسبا تامي معطرة بروائح الزيوت 
األساسية املهدئة لألعصاب والشموع 
املضاءة للشعور باالسترخاء. واختتمت 
ميني بينبراجروم ان التصميم النهائي 
واجلو العام إلسبا تامي يعكس مفاهيم 
الفخامة واجلودة مشمولني بالضيافة 
لتجعل من����ه مكانا فاخرا في الكويت 
ليتس����نى للضيف جترب����ة فريدة ال 

تنسى.

من���وذج ع���ملي للدرس، متيز بالتفاعل 
اإليجابي م���ع التالميذ ولم تنته حصته 
إال وق���د حتققت جمي���ع أهدافها، ما نال 
إع����جاب وإش����ادة ج�����ميع احلضور 
من مديرين وموجهني ومعلمني، ثم جاءت 
مسرحية أبناء الكويت التي أعدها املعلم 
محمود صالح لتعكس أهمية العمل في 
بناء الدولة من خالل دور بعض املهن في 

حتقيق األمن والتقدم للكويت مع احلفاظ 
على عاداتها األصيلة.

وقد نالت مجلة البستان التي اشرف 
عل���ى حتريرها املعلم احم���د ابو اخلير 

استحسان اجلميع.

مسعد حسني
متاشيا مع ريادتها التعليمية والتربوية 
املشهودة، أقامت مدرسة النجاة النموذجية 
� االبتدائية � بنني ملتقاها اخلامس للغة 
العربية والذي جاء برعاية املوجهة الفنية 
األولى بالتعليم اخلاص مكية احلاج حتت 
شعار »نحو تطبيق أمثل ألساليب األداء 
في الصف األول«، بحضور املوجهة العامة 
للغة العربية بوزارة التربية هدى العميري 
ومراقب املدارس العربية بالتعليم اخلاص 
عبدالعزي���ز الكندري وعدد من القيادات 
التربوية في اإلدارة العامة ملدارس النجاة 
ومجموعة من مديري املدارس واملوجهني 
ورؤساء األقسام ومعلمي اللغة العربية، 

اضافة الى بعض أولياء األمور.
وخالل امللتقى أكد مدير املدرسة حسن 
الكندري على أن سياسة التعليم باألنشطة 
التي انتهجتها املدرسة أثمرت نتائج مبهرة 
في تطور أساليب األداء وجذب التالميذ 
الى املدرسة وزيادة إقبالهم على التعلم، 
فظهرت ملكات اإلبداع لديهم، خاصة مع 
روح الفريق الواحد التي يتمتع بها جميع 

العاملني في املدرسة.
بدوره، أشار املشرف العام للمدرسة 
ورئيس قسم اللغة العربية عبدالسميع 

أحمد الى ان امللتقى استهدف إبراز الطرق 
املثلى للتعامل مع املنهج اجلديد للصف 
األول االبتدائي، مبينا ان معلمي املدرسة 
حرصوا على التعامل مع املنهج مبهنية 

ك�بيرة فظهرت ثماره املتميزة سريعا.
العامة  من جهتها، أش���ادت املوجهة 
بوزارة التربية هدى العميري باألسلوب 
الرائع ملعلمي مدرسة النجاة النموذجية 
وإدارة املدرسة التي ساندتهم لتحقيق هذا 
اإلبداع في توصيل أهداف املنهج وظهور 
التالميذ مبستوى يبشر مبستقبل مزدهر، 
الفتة الى ان طريقة هؤالء املعلمني جديرة 
بعرضها على موقع الوزارة لالس���تفادة 

منها في قطاع واسع من املدارس.
املنتدى عل���ى منوذج  وقد اش���تمل 
متكامل لشرح احدى حكايات الصف األول 
االبتدائي، حيث قدم املعلم عبداهلل يوسف 
محاضرة شملت شرحا مستفيضا لكيفية 
حتقيق فنون اللغ���ة داخل احلصة من 
خالل تنويع األداء والوسائل للوصول الى 
األهداف املرجوة سواء من حيث التفاعل 
أو التقومي ومراعاة تصويب أي أخطاء قد 
يقع فيها التالميذ مدعما شرحه بتصوير 
ڤيديو لكل خطوة داخل الفصل، ومن ثم 
تبعه زميله املعلم نور الدين أحمد بتقدمي 

كعادته���ا كل ع���ام أقامت إدارة ش���ركة فنادق 
كويت كونتيننتال حفلها السنوي ملوظفي الفنادق 
وعائالتهم لتعزيز والء موظفيها وإبراز دورهم في 
النهوض بالعمل وجناح���ه، وأقيم احلفل بصالة 
اجلاردينيا بفندق كويت كونتيننتال. وقد افتتح 
احلفل بكلمة مدير عام الفندق كمال الدين حسني 
والذي أوضح مدى التطور والتوسع الذي شهده 
الفندق خالل الس���نوات العشر املاضية، ففي عام 
2000 كان عدد املوظف���ني 60 موظفا واآلن تعدى 
العدد 160 موظفا ملجموعة فنادق كويت كونتيننتال 
والتي تشمل فندق كويت كونتيننتال وكونتيننتال 
س���ويت الفروانية وكونتيننت���ال حولي وحصة 

هاوس وجلف كونتيننتال. 
وقد شكر كمال حسني وأثنى على موظفي الفندق 

ملا قدموه خالل 2009 ملا كان له األثر في احملافظة 
على مبيعات العام املاضي مبتوسط نسبة اشغال 
70% على مدار العام بالرغم من املنافسة الشديدة 
وظهور العديد من الفنادق اجلديدة. وقد قام حسني 
بتكرمي املدير السابق للفندق ستيف ماثيو وكذلك 
املوظفون املثاليون لشهري نوفمبر وديسمبر 2009، 
قبل ان يتركهم ليتمتعوا بفقرات احلفل التي اشتملت 
على فقرات املسابقات املتنوعة ومسابقات األطفال 
وفقرة السيرك املميزة، كما مت السحب على العديد 
من اجلوائز القيمة املقدمة من بعض الشركات التي 
ساهمت أيضا في إجناح احلفل. وفي نهاية احلفل 
قام املدير العام بتسليم املكافأة السنوية وهي راتب 
شهر جلميع املوظفني بالفندق والتي أمر بها رئيس 

مجلس اإلدارة فؤاد الغامن.

ندى أبونصر
الكويت  ضمن أنشطة مؤمتر فتيات 
األول فوق املاليني الذي أقيم حتت شعار 
»احلياة بقيم ال تسام بثمن« افتتح صرح 
فتيات الكوي���ت في مجمع األڤنيوز أول 
من أمس بحضور فريق BE وحشد كبير 

من الفتيات. 
وأكدت مسؤولة مؤمتر فوق املاليني 
عائشة فوزي القصار ان املؤمتر هو أول 

مؤمتر يضم بنات الكويت على قمة واحدة، 
وهو أول مؤمت���ر خاص بالفتيات حتت 

شعار »احلياة بقيم ال تسام بثمن«.
وزادت ان افتتاح الصرح اليوم على 
ش���رف بنات الكويت واله���دف منه هو 
التركيز على فكرة القيمة وان للفتاة قيمة ال 
تسام بثمن حتيا من أجلها وتدفعها لعطاء 

ذي قيمة ملجتمعها ووطنها ودينها.
وأوضحت ان فكرة املؤمتر ركزت على 

ان هناك مس���احة محجوزة ولكل فتاة 
حضرت املؤمتر كانت لها ارضية خاصة 
فيها لتركيب قطعة من املجسم الذي يتألف 
من 540 قطعة وهو مس���اهمة في صرح 
بنات الكويت وتعهد بأن الفتاة في الكويت 
ستعطي وتقدم لوطنها ودينها ومجتمعها. 
وأضافت ان احلضور ف���ي املؤمتر كان 
من سن 15-30 سنة وشارك قرابة 600 
شخص، وان ما مييز املؤمتر هو ترك بصمة 

وبناء صرح في الكويت بعد املؤمتر وهو 
تطبيق عملي واثبات لكل الفئات العمرية 
بأن فتيات الكويت قادرات على العطاء 

واملساهمة في مجتمعهن.
وأكدت القصار ان الصرح سيتم نقله 
من األڤنيوز الى املركز العلمي، وأملت أن 
تتم املوافقة لوضعه في العديد من األماكن 
العامة واجلامعات لكي يبقى بصمة راسخة 

لألجيال املقبلة.

العمير يكّرم المتفوقة عذبة العياف 
في األولمبياد الدولي

كّرم النائب د.علي العمير الطالبة املتميزة عذبة العياف 
من مدرسة ثانوية ماريا القبطية لفوزها باملركز الثالث 
باألوملبياد الدولي على مستوى العالم. وقال العمير: تقدمنا 
بجزيل الشكر والعرفان جلهودكم الكبيرة التي بذلت في 
تأهيل طلبة املستقبل خلوض مضمار املنافسات العاملية 

وحصد اجلوائز املتميزة.
وال شك ان االستثمار في أبنائنا وبناتنا هو ما دعت إليه 
املنظمات والهيئات الدولية، اذ يعد التعليم في رأس سلم 

أولويات الشعوب املتقدمة والنامية على حد سواء.
لذا نسجل بالغ شكرنا وعظيم امتناننا إلدارة مدرسة 
ماريا القبطية املوقرة وطاقم التدريس أجمع على جهودهم 
املبذول���ة جتاه الطلبة املتميزين وإب���راز الكفاءات منهم 
وأخص بالذكر الطالبة املبدعة عذبة أنور العياف لفوزها 
باملركز الثالث باألوملبياد الدولي. وقد حضرت حفل التكرمي 
مديرة املدرسة املربية الفاضلة منى حيدر ووالد الطالبة 

أنور العياف.


