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أعضاء النادي يستمتعون مبذاق قهوة ستاربكسجانب من احلضور

مشعل الهدبة مع رئيس واعضاء الوفد املغادر الى جدة

دانة سلمان وفيصل يونس ورنا شاهني وانطوان أبوجودة

»ستاربكس« تحتفل بالذكرى األولى لتأسيس »نادي الكتاب ديوان« 
لميس بالل

احتفل »س���تاربكس« مبرور عام على تأس���يس »نادي الكتاب 
ديوان« بحضور مجموعة من اعضاء النادي وممثلي مؤسسات ثقافية 
محلية، حيث شمل احلفل كلمات ترحيبية من رئيس النادي الكاتب 
واملصور يوسف خليفة ومديرة االتصاالت واملسؤولية االجتماعية 
في ستاربكس رنا شاهني ومن ثم مت تكرمي اعضاء النادي وذلك مبقر 

ستاربكس بالساملية.
ويه���دف »نادي الكتاب ديوان« الى تش���جيع ثقافة املطالعة في 
املجتمع الكويتي، وتأتي هذه املبادرة في س���ياق اجلهود املتواصلة 
التي تبذلها »ستاربكس« لتعزيز تواصلها مع املجتمع الذي تتواجد 
فيه وتوطيد عالقة الشراكة التي تربطها به، وتتضمن هذه املبادرة 
لقاءات ش���هرية تعقد في احد مقاهي »ستاربكس« برئاسة الكاتب 
يوسف خليفة ومبشاركة اكثر من 40 عضوا في النادي من الكتاب 

والفنانني والطالب واملوظفني.
كما يوفر النادي محطة بارزة له���واة األدب واملطالعة وااللتقاء 
معا بشكل شهري بهدف تبادل وجهات النظر حول الكتب التي قاموا 
بقراءتها س���واء باللغة العربية او االجنليزي���ة في اجواء من الود 
واأللفة، وعقب االنتهاء من املناقش���ات يقوم االعضاء بكتابة تقرير 

حول الكتاب ليتم نشره على املوقع االلكتروني للنادي.
من جانبها مديرة االتصاالت واملسؤولية االجتماعية رنا شاهني 
قالت: »يس���رنا ان نحتفل بالذكرى السنوية األولى »لنادي الكتاب 
ديوان« ونحن فخورون جدا بالنجاح الذي حققه النادي في تعزيز 
ثقافة القراءة في الكويت واجلمع بني محبي األدب وتطوير أنشطته 
خالل الس���نة املاضية، كما الحظنا عددا متزايدا من اعضاء النادي 
الذين يستمتعون بالقراءة واملناقشة األدبية مع اقرانهم، حيث ناقش 
اعضاء النادي ما ال يقل عن 20 كتابا باللغتني العربية واالجنليزية 

خالل السنة املاضية«.
ومن جهته قال يوسف خليفة: »تأتي اهمية االحتفال مبرور عام 
على انش���اء »نادي الكتاب ديوان« من منطلق تعزيز اهمية مكانة 
النادي لكل اعضاء النادي واملجتمع الكويتي، وهو احتفال بالتجربة 
اجلديدة في عالم الثقاف���ة الكويتية والتي جنحت بالتعاون الرائع 
بني اعضاء الن���ادي احملبني للقراءة وادارة »ن���ادي الكتاب ديوان« 

وشركة ستاربكس.
وقال: ميكن لالش���خاص فوق ال� 18 س���نة من جميع اجلنسيات 
االنضمام الى »نادي الكتاب ديوان« من خالل التسجيل على املوقع 
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»النجاة« األولى في مسابقة الكشاف العلمي الصغير

مسعد حسني
كعادتها دائما تتصدر مدارس النجاة املراكز األولى 
على مستوى التعليم اخلاص في املسابقات العلمية 
وكذلك األنشطة املختلفة، نظرا لسياستها املميزة في 
الرقي باملستوى العلمي والسلوكي لطالبها وفق أحدث 
النظم العلمي����ة والتربوية. وفي هذا اإلطار حصدت 
مدارس النج����اة االبتدائية بنني في حولي، ومدارس 
النجاة االبتدائية بنات في الس����املية املركزين األول 
والثالث في مسابقات العلوم التي أقيمت حتت رعاية 
التوجيه الفني للعلوم على مستوى التعليم اخلاص. 
املسابقة أقيمت بعنوان »الكشاف العلمي الصغير«، 
ومتكن طالب مدارس النجاة من نيل اعجاب التوجيه 
الفني في التعليم اخلاص وحصد املراكز األولى، بعد 
أن قام معلم العلوم في مدرسة حولي شريف محمود 

بإعداد السيناريو اخلاص بفيلم »علماء عبر الزمان« 
والذي حصل من خالله على املركز األول، بإش����راف 
ومتابعة رئيس القسم عطية عبيد، ودعم كل من مدير 
املدرسة خالد ذياب واملدير املساعد إبراهيم ابو طالب. 
كما حصل قسم العلوم في مدرسة النجاة االبتدائية 
بنات على املركز الثالث في املسابقة وذلك من خالل 
فيلم بعن����وان »االحافير« الذي اعدت مادته العلمية 
والس����يناريو املعلمة مروة ابراهيم بإشراف رئيسة 
القسم جيهان عباس، وبدعم من مديرة املدرسة غنيمة 
بن علي واملديرة املس����اعدة امل الشيخ، وباملناسبة 
اعرب قسم الش����ؤون التربوية والتعليمية باإلدارة 
العامة ملدارس النجاة عن بالغ شكره وتقديره لالخوة 
واالخوات في قسمي العلوم وادارتي املدرستني على 

جهودهم متمنني لهم املزيد من التفوق والنجاح.

مجموعة من طلبة مدرسة النجاة االبتدائية في حولي يؤدون مشهدا من فيلم علماء عبر الزمان

تلميذتان من مدرسة النجاة االبتدائية في الساملية خالل فيلم األحافير

الهدبة يلتقي وفد الملتقى العلمي الـ 18 للشباب
ادارة مراكز  اجتمع مدي���ر 
الشباب بالهيئة العامة للشباب 
والرياضة، مشعل الهدبة برئيس 
واعضاء الوفد الشبابي املغادر الى 
جدة باململكة العربية السعودية 
للمش���اركة في امللتقى العلمي 
الثامن عش���ر الذي تستضيفه 
مدينة ج���دة بالفت���رة من 29 

اجلاري وحتى 5 فبراير.
ويتك���ون الوفد من كل من 
مش���عل العازمي رئيس الوفد 
وعضوية جاسم الربيعة، راشد 
القطاني، باسل السبهان، وشايع 

اجليماز.
واك���د الهدبة عل���ى اهمية 
مش���اركة الشباب الكويتي في 
مثل هذه امللتقيات الش���بابية 
الت���ي تعود عليهم  اخلليجية 
بالفائدة وتصقل جتاربهم في 

جميع املجاالت.
كما نقل اليهم حتيات رئيس 
مجلس االدارة املدير العام اللواء 
متقاعد فيصل مساعد اجلزاف 
ومتنياته له���م بالتوفيق وان 
يقدموا بسلوكهم الصورة املثالية 

املشرقة للشباب الكويتي.
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