
مجتمعالخميس  25  نوفمبر  2010   24
البقصمي تشارك في ملتقى »خوست« و»أزمير«

مركز العاصمة لتحفيظ القرآن في المتحف العلمي

استضاف املتحف العلمي طلبة حلقات مركز 
العاصمة لتحفيظ القرآن الكرمي التابع الدارة 
شؤون القرآن الكرمي بوزارة االوقاف والشؤون 

االس���امية حيث استمع الطلبة لشرح موسع 
عن محتويات املتحف، وجتولوا في مرافقه في 

خطوة تسهم في توسيع معارفهم.

شاركت الفنانة التش����كيلية ثريا البقصمي في 
امللتقى الدولي مبدينة خوس����ت االوكرانية، وكان 
امللتقى الرابع وال����ذي مت افتتاحه في قاعة الفنون 
التابعة حملافظة املدينة، وشارك في امللتقى فنانون 
من كوريا اجلنوبية والس����ويد والنمس����ا وبولندا 
وسلوفاكيا والكويت الى جانب فنانني ميثلون اهم 
املدن في اوكرانيا، وتتميز مدينة خوست بطبيعة 
جبلية ساحرة الى جانب الكنائس اخلشبية القدمية، 
وفي نهاية امللتقى اقيم معرض للوحات املنجزة في 
فترة امللتقى والتي سيتم عرضها الحقا في متحف 

الفنون التابع للمحافظة.
وكذلك شاركت الفنانة البقصمي بعد انتهاء ملتقى 
خوس����ت في امللتقى الدولي االول مبقاطعة أزمير 
التركية والذي اقيم مبحافظة سفاري حصار وكان 

برعاية بلدية املدينة، وجاءت املشاركات الفنية في 
اغلبه����ا من دول اوروبية وهي الدمنارك والنمس����ا 
وأملانيا وايطاليا ونيوزيلندا والكويت وأميركا وفنلندا 

وماليزيا الى جانب مجموعة من الفنانني االتراك.
وقام الفنانون بزيارة املعالم االثرية التاريخية 
التي تشتهر بها مقاطعة أزمير والتعرف على أعمال 
الفنانني االتراك من خ����ال زيارة املتاحف وقاعات 
العرض، وكان محور امللتقى املدينة البطيئة، وهو 
شعار مقاطعة سفاري حصار واملتمثل في حلزون 
يسير ببطء شديد واملقصود منه ان املدينة تتطور 
ضمن اطارها احلضاري وارثها التاريخي ومواردها 
الطبيعية، رافضة الغزو العمراني احلديث، واستوحى 
فنانو امللتقى لوحاتهم من هذا الشعار وأقيم املعرض 

في قاعات املارينا البحرية.

روضة الجمان تحتفل بيوم التخضير

في إطار األنشطة التي تقوم بها روضة 
اجلمان مبنطق���ة الفروانية التعليمية 
احتفلت روضة اجلمان بيوم التخضير 
حيث قامت مدي���رة الروضة صبيحة 

اخلليفة بعم��ل يوم مفتوح لتخضير 
الروض��ة مبش���ارك��ة أطفاله��ا وقد مت 
غرس عدة أشج��ار من مختلف األنواع 
املتواج���دة بحوش  ال���زرع  بأحواض 

الروضة من قب��ل األطف��ال لوضع البسمة 
على وجه براعم املستقب��ل وحثهم على 
املشاركة الفعالة في بناء مستقبل واع 
ومتحض���ر وقد تخلل الي���وم املفتوح 

مس���ابقة أجمل ش���جرة وأفضل طبق 
خضراوات وقد شارك جميع احلضور 
في املس���ابقة ومت توزيع اجلوائز على 

الفائزين.

التشكيلية ثريا البقصمي مع فنانتني من أوكرانيا

.. ومع فنانني أثناء زيارة معالم مدينة خوست األوكرانية

الطلبة في أحد مرافق املتحف

طلبة »العاصمة لتحفيظ القرآن الكرمي« في املتحف العلمي

أطفال روضة اجلمان يشاركون في يوم التخضير

استقبال حافل للوفد الشبابي املشارك في امللتقى العلمي الـ 12 في ُعمانإياد اخلرافي مكرما أحد الفائزين

لقطة تذكارية مع الوفد الشبابي

صبيحة اخلليفة تشارك األطفال في زراعة الشجيرات

الفنانة ثريا البقصمي مع عدد من الفنانني املشاركني في ملتقى أزمير التركية

عودة الوفد الشبابي المشارك في الملتقى العلمي الخليجي

ش����ارك وفد الكويت في امللتقى العلمي 
الثاني عش����ر لشباب دول مجلس التعاون 
لدول اخلليج العربية بسلطنة عمان برئاسة 
أحمد البغلي رئيس مركز ش����باب الفيحاء 
مبشاركة 13 ميثلون النادي العلمي والهيئة 

العامة للشباب والرياضة.

وقد حصل الوف����د الكويتي على املركز 
األول بحصول����ه على امليدالية الذهبية في 
املسابقات اإلجبارية وهي أقوى املسابقات 
وذلك باملش����روع العلمي الذي قدمه عضو 
الوفد الكويتي الشاب مشعل عادل مرجان 
في التحكم في الكمبيوتر )ملش����روع جهاز 

التحكم في الطاق����ة الكهربائية عن طريق 
الرس����ائل القصيرة( وكذلك حصول الوفد 
الكويتي على املركز الثاني امليدالية الفضية 
للمشاريع العلمية عن مشروع الشاب عبداهلل 
مصطفي يونس في املسابقة االختيارية عن 

مشروعه »احلذاء األعمى«.

وكان في استقبال الوفد الكويتي الشبابي 
مبطار الكويت الدولي عصام البصارة مدير 
ادارة مراكز الشباب واياد اخلرافي رئيس 
مجلس ادارة النادي العلمي وأولياء األمور 
والعاملون بالهيئة العامة للشباب والرياضة 

والنادي العلمي الكويتي.

إيهاب محمد يقدم احلصة الريادية

مدير املدرسة سامي اخلرافي واملوجه محمد شريف في مقدمة احلضور

متابعة من رئيس قسم اللغة العربية سعيد أحمد للحصة

أحمد صبري
كعادتها، حترص ادارة مدرس���ة ابو ايوب االنصاري على تبني 
الكثير من االنشطة التي يشارك فيها الطاب واملعلمون، ومن االنشطة 
التي حدثت في نوفمبر للعام الدراسي 2010، قيام قسم اللغة العربية 
بتنظيم حصة ريادية وورشة عمل لدرس »أبصر من زرقاء اليمامة« 
للصف السابع، والذي اعده املدرس ايهاب محمد وحتت اشراف رئيس 
قسم اللغة العربية سعيد احمد واملوجه الفني محمد شريف وحتت 
رعاية مدير املدرسة سامي اخلرافي وسط حضور الفت ملدرسي اللغة 

العربية االوائل مبنطقة العاصمة التعليمية.

حصة ريادية وورشة عمل
لـ »العربية« في »أبو أيوب األنصاري«


