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صورة جماعية لبنني مراكز اجلهراء

اإلستاكوزا الكندي في »تراس غريل« بـ »جي دبليو ماريوت الكويت«

»English Day« مميز في »اإلخالص ـ بنات«

أقامت مدرسة االخالص ـ بنات »English Day« خصص جزء 
كبير منه للتحدث عن التلوث البيئي عن طريق عرض مجسمات 
توضح ما تعانيه البيئة من دمار وتلوث وقد اقيم معرض لهذا 
الغرض حيث قامت الطالبات في املرحلة الثانوية واملتوســـطة 
بشرح أسباب التلوث وأنواعه وطرق عالجه، وكذلك أقيم مهرجان 
أدت فيـــه الطالبات األغاني واملســـرحيات التي تؤكد على ذلك، 
وكانت هناك مناذج من الطالقة الشفوية التي توضح مدى براعة 
الطالبات في اإللقاء وكان هناك نصيب لعرض القيم التي يجب 

ان نتحلـــى بها عن طريق عمل متثيــــليات قصيرة تــــــوضح 
هذا، وحضـــر هذا اليوم رئيس مجلـــس اإلدارة محمد الصايغ 
ومليعة املطوع واملوجه األول ســـيد غريب وموجهة املدرســـة 
وفاء اجلريوي وموجهو اللغة االجنليزية ورؤســـاء أقسام من 

مدارس أخرى.
وكان احلفل بإشراف رئيسة القسم سميرة صبحي أبوجاللة 
وحتت رعاية ناظرة الثانوي هناء التركي وناظرة املتوسط جناة 

جراغ وقد نال االحتفال رضا وقبول اجلميع.

يوم مفتوح ألبناء »السراج المنير بالجهراء«

مت متفوقاتها »عقيلة بنت عبيد« كّرّ

كرمت شـــهيرة محمد ناظرة مدرسة عقيلة 
بنت عبيـــد كال من الطالبات هبة صالح ذياب 
ودالل محمد القبندي ونـــورة احمد الزهمول 
وفتون صقر لتفوقهن وملشـــاركتهن املتميزة 

بأنشطة املدرسة، وذلك تشجيعا من ادارة املدرسة 
للطالبات املتفوقات على استمرار املواظبة على 
العطاء وبذل املزيد من اجلهد ليحصدن ثماره 

جناحا وتفوقا دائما.

هبة ذياب ودالل القبندي ونورة الزهمول وفتون صقر

من منطلق ايجاد بيئة تربوية وشرعية وترفيهية، وضمن 
انشطته االجتماعية الهادفة اقام مركز السراج املنير اجلهراء ـ 
بنني يومه املفتوح ألبنائه املنتسبني. وقال مشرف مركز اجلهراء 
ـ بنني محمد انغيمش الشمري ان برامج اليوم املفتوح تضمنت 
جوانب تربوية شملت احملاضرة التربوية التي عقدت باملسجد 
امللحق باملركز، وكان الغرض منها ايجاد بيئة صاحلة للمسجد 
الذي نقيم فيه الصلوات وسط استعداد املشرفني وتنظيم منهم، 
ليتعود ابناؤنا على اجلو املنتظم داخل املســــجد والتعامل مع 
بيوت اهللـ  عز وجلـ  مبا يليق بها وبأدب وفقه املسجد، وكذلك 
الرياضة التربوية التي تعود االوالد على التعامل مع امور احلياة 
خارج املسجد والبيت، مثل اختيار الصديق، والصحبة الصاحلة، 
وبــــر الوالدين، والتعامل مع اجليران، والتعامل اثناء الســــير 
بالطريــــق، وغيرها من املوضوعات. واضاف أن اليوم املفتوح 
شمل ايضا اجلانب الرياضي والترفيهي،مثل اقامة مباريات كرة 
القدم، والبيبي فوت، وغيرها من االلعاب التي يفرغ الناشــــئة 
طاقتهم فيها في جو مــــن االلفة واحملبة والعالقة االخوية بني 
الناشــــئة من ناحية واملدرســــني من ناحية اخرى، حيث كانت 

املشاركة التربوية من االخوة مشرفي املركز إيجابية.

احتفل فندق جي دبليو ماريوت الكويت 
مبهرجانه اخلاص باالســــتاكوزا الكندي في 
مطعم تراس غريل. واســــتضاف مدير عام 
جــــي دبليو ماريوت جــــورج عون عددا من 
الســــفراء والضيوف على العشاء مبناسبة 
هذا املهرجان، وحل الســــفير الكندي هنري 

ريد ضيف الشرف لهذه املناسبة.
ويقــــول حســــان يزبك مديــــر األطعمة 
واملشــــروبات في فندق جي دبليو ماريوت 
»ها قد بدأ مهرجان االســــتاكوزا ويسرنا ان 
نقوم بتوفير أجود وأطيب أنواع االستاكوزا 
الكندي في موسمه احملضر على أيدي طهاتنا 
املتميزين في حتضير أشهى الوصفات في جو 
ممتع من الرفاهية والتسلية، حيث جتربة 

التذوق الرائعة بانتظار جميع الذواقة«.
اما الشيف التنفيذي في فندق جي دبليو 
ماريوت جوزيف دي كوســــتا فقد أعد لهذا 
املهرجــــان مع فريق الطهاة مجموعة خاصة 
من األطباق واملأكوالت التي تقدم االستاكوزا 
الكندي بطرق متنوعة ومذاق مختلف وغنية 
بالطعــــم الفريد واملختلف مبا في ذلك طبق 
استاكوزا تيرميدور، واستاكوزا الرافيولي، 
االســــتاكوزا املشــــوي بالثوم، واالستاكوزا 

بالفطر.
ويوفر مهرجان االستاكوزا الكندي جتربة 
تذوق أصيلة، اذ يتم تقدمي قائمة غنية على 
الغداء والعشــــاء يوميا طوال مارس، حيث 
يستقبل املطعم ضيوفه على الغداء 12 ظهرا 
حتى 3.30 عصرا، وعلى العشاء من الساعة 
7 حتى 11 مساء ويقدم الفندق حلاملي بطاقة 
النخبة اخلصم الدائم 15% على جميع األطباق 

جانب من احلضورضمن هذا املهرجان.

طالبات أمام مجسم يظهر أهمية احلفاظ على األرض نظيفة شرح من إحدى الطالبات حول احلفاظ على البيئة

 )محمد ماهر(جورج عون مرحبا بالسفير الكندي وبضيوف »جي دبليو ماريوت«

جولة في أحد األجنحة


