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عبدالرحمن املزروعي

»بيادر السالم« تكّرم المزروعي األربعاء
ليلى الشافعي

تح���ت رعاية نائب رئي���س مجلس الوزراء 
للشؤون االقتصادية ووزير الدولة لشؤون التنمية 
ووزير الدولة لشؤون االسكان الشيخ احمد الفهد 
وبحضور مجموعة من كبار الشخصيات وممثلي 
وزارة الشؤون االجتماعية والعمل والعديد من 
منظمات المجتمع المدني، تنظم جمعية بيادر 
السالم النسائية حفل تكريم وكيل وزارة الشؤون 
االجتماعية والعمل السابق عبدالرحمن يوسف 
المزروعي وذلك تقديرا لجهوده التي دامت مدة 
37 عاما متواصلة من العطاء المستمر والعمل 

الدؤوب لخدمة الوطن والمجتمع ورعايته ودعمه 
الدائم والمتواصل للمنظم���ات غير الحكومية 
والمؤسسات التطوعية المشهرة من قبل وزارة 
الشؤون وتذليل ما يصادفها من معوقات والتي 
كان لها ابلغ االثر ف���ي رفع معنويات القائمين 
على العمل التطوعي وزي���ادة ثقتهم بالوزارة 
وتوثيق صلتهم بها كجهة راعية وتش���جيعهم 

لالستمرار في العطاء.
وس���يقام حفل التكريم على مس���رح الهيئة 
الخيرية االسالمية العالمية الكائن بجنوب السرة 

وذلك االربعاء المقبل الساعة 7:15 مساء.

المجلس الوطني يقدم لمحبي الثقافة شهرًا زاخرًا 
باألنشطة الفنية في مهرجان »صيف ثقافي 5«

إعداد الممثلين والكتاب الشباب للقيام بأدوارهم المسرحية بمهنية عالية

العوضي: برنامج صيفي للمهندسين وأبنائهم 
الستثمار الفراغ وقضاء أوقات ممتعة

المهرجان يبدأ السبت المقبل وينتهي 7 أغسطس

يتضمن عدة معارض لبيع الكتب الخاصة بإصدارات المجلس والعديد من كتب األطفال بأسعار رمزية

يعد شهر يوليو من كل عام شهرا زاخرا بالبرامج 
واالنشطة الفنية والثقافية، حيث يقيم املجلس 
الوطني للثقافة والفنون واآلداب مهرجانه السنوي 
»صيفي ثقافي« والذي اشتهر خالل االعوام السابقة 
مبا يحتويه من أنش���طة ثقافي���ة وفنية وأدبية 

شاملة.
ويتميز هذا املهرجان السنوي والذي يأتي في 
نسخته اخلامسة في هذا العام »صيف ثقافي 5« 
بعدة معارض لبيع الكت���ب اخلاصة بإصدارات 
املجل���س اضافة الى بيع العديد من كتب األطفال 

واالصدارات املتنوعة بأسعار رمزية.
كما يعطي القائمون على املهرجان فرصة كبيرة 
للشعراء الشباب بإقامتهم العديد من االمسيات 
الشعرية والتي يكون أبطالها هذه الفئة الشابة، 

كما يقوم املجلس بدعوة الشعراء املخضرمني لهذه االمسيات حتى 
يكتسب الشعراء الشباب منهم احلنكة واخلبرة.

وعلى مستوى النشاط املسرحي يقيم املجلس العديد من ورشات 
العمل والتي من ش���أنها اع���داد املمثلني والكتاب الش���باب للقيام 

بأدوارهم املسرحية مبهنية عالية كما يعطي املجلس 
فرصة للشباب الكويتي املميز بعرض عروضهم 
املسرحية املميزة التي حازت على اعجاب النقاد 

واجلمهور.
وللفنون الش���عبية نصيب مميز من أنشطة 
املهرجان، حيث يستضيف املهرجان عددا من الفرق 
العربية للفنون الش���عبية والتي تقدم عروضها 
اخلاصة حملبي هذا النوع من الفنون الشعبية التي 

تذكرهم بأجدادهم وأصولهم العربية االصيلة.
ويقيم املجلس العديد من األنشطة التشكيلية 
عن طريق إقامة املعارض الفنية لفئة الش���باب 
والناشئة كما يقيم عددا من الدورات التي تختص 

بالفنون التشكيلية املعاصرة.
كم���ا يهتم املجل���س من خالل ه���ذا املهرجان 
مبوضوع اآلث���ار واملتاحف عن طريق اقامة العديد من االنش���طة 
املهم���ة كإقامة املعارض التي تختص بعرض املقتنيات النفيس���ة 
واألثرية، كما يقيم املجلس ندوات تختص بهذه املواضيع وخاصة 

التي تركز على دولة الكويت وآثارها.

تقيم جمعية املهندسني مهرجان الصيف في 
مقر نادي اجلمعية ببنيد القار مللء أوقات الفراغ 
لدى أبناء املهندسني وعوائلهم وخاصة الذين 

سيقضون اجازاتهم الصيفية في البالد.
وقال���ت عضوة جلنة ش���ؤون املهندس���ني 
باجلمعية م.آمنة العوضي انه انطالقا من حرص 
ادارة اجلمعية على التواصل مع املهندسني الذين 
سيقضون فترة اجازتهم في الكويت وافقت ادارة 
اجلمعية عل���ى مبادرتها لتنظيم هذا املهرجان 
في نادي »املهندس���ني« ببنيد القار، مؤكدة ان 
املهرجان سيبدأ الس���بت املقبل وينتهي في 7 

أغسطس املقبل.
واضاف���ت العوضي انه ميكن للمهندس���ني 

وعائالتهم التس���جيل في اجلمعية اعتبارا من 
اليوم وحتى السابع من يوليو املقبل، مشيرة الى 
انه قد مت اعداد برامج ترفيهية ورياضية ألبناء 
املهندس���ني ليقضوا أوقاتا ممتعة ويستثمروا 

أوقات فراغهم خالل هذه العطلة.
وزادت عضوة اللجن���ة ان اجلمعية وفرت 
كل املقومات إلجناز هذا املهرجان، مشيرة الى 
توافر مدربني ومدربات على السباحة وألعاب 
التنس األرضي ووجود ناد صحي متكامل ميكن 
استخدامه من املهندسني وعوائلهم خالل فترة 
املهرجان وبعدها، وانه ميكن زيارة موقع اجلمعية 
للتعرف على املزيد من التفاصيل عن هذا املهرجان 

www.org.kw وموقع اجلمعية

بدر الرفاعي

آمنة العوضي


