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السفراء والذواقة مع مدير عام الفندق جورج عون

ذّواقو الطعام وديبلوماسيون التقوا في فندق جي دبليو ماريوت

أقام مركز الســـراج املنير بيان ـ بنني رحلة تثقيفية لعدد من 
طالبه املتميزين الى مركز اإلطفاء بالســـاملية، وذلك ضمن خطة 
األنشـــطة والبرامج باملركز التي تهدف الـــي مزيد من التثقيف 

للطالب.
وفي تصريح صحافي بهذه املناسبة قال مشرف مركز بيان ـ 

بنني ابراهيم الكندري ان مثل هذه الرحالت التي يقوم بها املركز 
تعزز قيمة دور السراج املنير في دعم »سراج احلياة« الذي يسهم 
في طريقة التعامل اخلارجي مع بعض فئات املجتمع، خصوصا 
مثل هذه املهن اخلطرة، وهذه الفئـــة العزيزة علينا وهم رجال 
اإلطفاء الذين يضحون بأرواحهم في ســـبيل انقاذ حياة األفراد 

واملمتلكات العامة واخلاصة.
وقد أعجب الطالب بهذه الزيارة وأبدوا سعادتهم الغامرة مبثل 
هذه الزيارات التي تزيد من ثقافتهم، وكذلك يطلعون من خاللها 
على أشـــياء جديدة لم يروا مثلها من قبل مع معايشـــة جتارب 

عملية جديدة.

فن استثنائي في »صحاري«

يستضيف منتجع صحاري كويت آخر مجموعة اعمال الفنان الكويتي 
فيصل مدوه وذلك في الفترة من 22 مايو 2010 الى 29 منه يوميا من 
الساعة 7 وحتى 11 مساء. حيث يعتبر مدوه احد اعرق الفنانني الذين 
تقتنــــى اعمالهم من قبل نخبة جامعي القطع الفنية محليا وخليجيا 
وعامليا، الفنان فيثل مــــدوه تلقى تعليمه اجلامعي في مجال الفنون 
وتاريخ الفن من جامعة ميامــــي وكذلك في معهد كرينبروك العريق 

بوالية ميتشغان في اوئل الستينيات. 
وقد عرف عــــن مدوه متكنه من اجادة مختلف االســــاليب الفنية 
واستخدامه الثري لاللوان النابضة باحلياة وتخصصه في املواضيع 
املتعلقة بثقافات الشــــعوب، الكثر من اربعني عاما متواصلة زاخرة 
بانتاج فني غني مازالت اعمال فيصل مدوه مثار اعجاب وطلب املهتمني 
بالفن. وتأتي استضافة الفنان مدوة في منتجع صحاري كويت ضمن 

اهتمامات ادارة املنتجع االجتماعية، الثقافية والفنية.

عبدالرحمن  الوهيب 
تخرج  في »الباكستانية«

تخرج عبدالرحمن أحمد 
الوهيب من الروضة بتفوق 
ومت تكرميه من قبل املدرسة 
الباكســـتانية االجنليزيـــة 
احلديثة، وتلقى عبدالرحمن 
التهاني مبناسبة انتقاله الى 
املرحلـــة االبتدائية، مبروك 

ومنها للجامعة.

بحضور ســـفراء 
والبرازيـــل  أملانيـــا 
وتونـــس وهولنـــدا 
ورومانيا اســـتضاف 
فندق جي دبليو ماريوت 
الكويت في قاعة الثريا 
أعضاء جمعية ذواقي 

الطعام.
الذواقـــة  ومتتـــع 
بعشـــاء جميل وراق 
القاعة  حيث زينـــت 
الذهبـــي  باللونـــني 
واألبيـــض وطاوالت 
وحتـــى  مضيئـــة 
األطباق قدمت مزينة 
بهذيـــن اللونني وكان 
الطعام شـــهيا ولذيذا 
ومميزا ومثل الطبق 
الرئيسي مطعم تراس 
غريل أحسن متثيل. 
وقد جعـــل طاقم جي 
دبليو ماريوت من هذا 
العشاء أمسية ال تنسى 
مـــن الرقـــي والكمال 

للحضور.

عبدالرحمن الوهيب

طالب مركز السراج املنير ـ بيان يستمعون لشرح عن عمل رجال اإلطفاء

طالب »سراج ـ بيان« في رحلة »إطفاء السالمية«

صورة جماعية مع رجال اإلطفاء


