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شجرة لرسائل األبناء إلى أمهاتهم في عيدهن بـ»األڤنيوز« 

احتف���ل مجمع »األڤنيوز« وعلى مدى 5 
أيام بعيد األم مع زواره من العائالت الذين 
استمتعوا بشجرة مت اعدادها خصوصا لهذه 
املناسبة، وزينت بالزهور وبالرسائل التي 
خطتها ايدي األبناء الذين عبروا من خاللها 
عن مشاعر احلب والتقدير الصادقة جتاه 

امهاتهم.
واكدت ادارة مجمع »األڤنيوز« حرصها 
دائما على مش���اركة زواره���ا في مثل هذه 
املناس���بات االجتماعية والسيما املرتبطة 
منها باألسرة، مش���يرة الى ان »األڤنيوز« 
متميز بأجوائه األسرية حيث تلتقي العائالت 
لس���اعات طويلة على مدى أيام األس���بوع 

املختلفة.
وذكرت ان العائالت حرصت على التواجد 
في »األڤنيوز« خالل هذه األيام ملش���اهدة 
الديكورات اخلاصة بعيد األم واتاحة الفرصة 
البنائهم للمشاركة في كتابة الرسائل وتعليقها 
على الشجرة التي مت صنعها خصوصا لهذه 

املناسبة.
وتابعت ان ادارة »األڤنيوز« وجهت ايضا 
حتية الى جميع االمهات من خالل الزهور 
التي مت توزيعها على االمهات والتي تضمنت 

اهداء منها بهذه املناسبة.

احتفل مع زواره بعيد األم بالزهور والرسائل المعبرة بأجواء أسرية

»األڤنيوز« تزين بالزهور احتفاال بعيد األم

»األڤنيوز« شارك األمهات الفرحة بعيدهن

بطاقات معايدة لألمهات في عيدهن.. وصورة للذكرى

رسائل حب إلى األمهات في عيدهن

»شعراء كويتيون 
وخليجيون في الذاكرة« 

جديد الرومي

ربيع الشعر اليوم

صدر أخيرا كتاب للدكتورة 
نورية الرومي بعنوان »شعراء 
كويتيون وخليجيون في الذاكرة« 
تتناول فيه ابداعات الش����عراء 
وثقافاته����م. وقال����ت د.الرومي 
وهي استاذة النقد األدبي احلديث 
الكويت في  واملعاصر بجامعة 
تصري����ح صحاف����ي ان هؤالء 
الشعراء الذين احتوتهم أوراق 
بإبداعاتهم  الكتاب اس����تطاعوا 
رسم دوائر شعرية تدخلت فيها 
خيوط االبداع والفكر. وأشارت 
ال����ى دور البيئ����ة االجتماعية 
والسياس����ية واالقتصادية في 
انتاجهم الشعري، موضحة ان 
لكل هؤالء الشعراء عالمات أدبية 
فارقة وخصائص فكرية مميزة 
رسمت نواحي االبداع. وتضمن 
الكتاب الذي يقع في 432 صفحة 
دراسات مستفيضة لبعض كبار 
الشعراء املعاصرين في منطقة 

اخلليج العربي.

دع����ت مؤسس����ة جائ����زة 
عبدالعزي����ز البابط����ن لإلبداع 
الش����عري الى حضور مهرجان 
ربيع الشعر العربي في دورته 
الثالثة التي تقام على مس����رح 
مكتبة البابطن املركزية للشعر 
العربي في الكويت )شرق، بجانب 
مس����جد الدول����ة الكبير( وذلك 
اليوم وغدا. ويفتتح املهرجان 
في يوم����ه األول عند الس����اعة 
السادسة والنصف مساء ويلي 
ذلك مباش����رة افتت����اح معرض 
القطرية  »اصدارات املطبوعات 
مبناسبة اختيار الدوحة عاصمة 
للثقافة العربية للعام 2010 مع 
احتفاء خاص بالشعر العربي في 
املهجر. وعقب ذلك تبدأ األمسية 
الشعرية األولى، والتي ستتخللها 
قراءات مختارة من ديوان الشاعر 

الراحل فهد العسكر.

د.نورية الرومي


