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فقرات ومسابقات فنية للحضور األطفال حضروا ملتابعة احلفل اخلتامي ألوملبياد الفن تكرمي احدى الفائزات باملسابقة

نائب املدير العام جي بينادرا ومديرالعمليات التنفيذي سائبل باسوجلنة التحكيم تقّيم اللوحات املشاركة

.. وهدية ألحد املتسابقني

ندى ابونصر
مع اختتام أنشطة مسابقة »أوملبياد الفن« التي نظمتها 
»مجموعة الندمارك« للسنة الرابعة على التوالي، مت اإلعالن 
عن أسماء 8 فائزين من بني 130 طالبا من 12 مدرسة مشاركة، 
حيث مت تكرميهم خالل حفل رائع امتأل بأجواء املرح والبهجة. 
وق����د حظيت هذه املبادرة الرائ����دة، التي تهدف إلى تنمية 

مواهب الفنانني الصغار، بإقبال وحماس كبيرين.
ومت اختي����ار الفائزين من قبل جلنة حتكيم تتكون من 
الفنانني الكويتيني أسعد بوناشي وأحمد جوهر، إلى جانب 
محم����د حفيظ كويا، مدير عام وكالة »Pulse DDB« ومحمد 
شكر، املدير الفني في وكالة »Pulse DDB«. وقد جرت عملية 
تقييم اللوحات املشاركة وتصنيفها على أساس املوهبة، جودة 
العمل، االنطباع العام، والصلة باملوضوع. كما مت اختيار 
25 لوحة من أصل 130 لفئتني عمريتني مختلفتني، ومنها مت 
اختي����ار أفضل 6 لوحات من قبل جلنة التحكيم، باإلضافة 

إلى »أفضل لوحة ملونة« و»أكثر لوحة خيالية«.
شملت املواضيع املطروحة للرسم لهذا العام: »حلمي«، 
»وجبة مغذية وصحية«، »أكثر إنسان أحبه«، »أنا في السرك 
أو البح����ر أو الصحراء«، »أجمل وجه في حياتي«، »أهمية 
إشارة املرور«، »عاملي الصغير«، و»احتفاالت« والتي قامت 

بإظهار مواهب ومهارات املشاركني الصغار. 
ومن جانب����ه، قال مدير العملي����ات التنفيذي ملجموعة 
الندمارك في الكويت سائبل باسو، تعليقا على هذا احلدث: 
»نود أن نهدي التهاني القلبية جلميع الفائزين واملشتركني 

الذين جعلوا من هذا السباق حدثا ممتعا ومليئا بالتحدي. 
ونحن في غاية السعادة والرضاء التام باللوحات الفائزة حيث 
إنها تبرز املواهب الرائعة التي يتمتع بها الطالب املشتركون. 
وال يسعني في هذا املقام إال أن أشكر جلنة التحكيم القديرة 
التي ساعدت على إجناح وتطوير هذا احلدث عاما بعد عام. 
ونحن اآلن نتطلع إلى إعداد مس����ابقة السنة املقبلة للمرة 

اخلامسة على التوالي بصدد هذا التجاوب الهائل«. 
مت تكرمي الفائزين الثمانية بجوائز رائعة مقدمة من »شركة 
املس����تقبل لالتصاالت«. كما حصلوا على شهادات وجوائز 
تقديرية تكرميا ملشاركتهم، في حني مت منح مدارسهم دروعا 
تقديرية. كما مت تكرمي جميع املشتركني بجوائز مقدمة من 
مطع����م »ناندوز«. وتهدف هذه املبادرة، التي تندرج ضمن 
إطار التزام الشركة املستمر مبسؤوليتها االجتماعية، إلى 
توفير منصة مستقبلية تدعم الطالب في تنمية مواهبهم، 
وتشجعهم على تطوير قدراتهم اإلبداعية من خالل الفن. إذ 
تلتزم مجموعة الندمارك بتسليط الضوء على القضايا ذات 
الصلة والتوعية بها بني أوساط اجليل الشاب مع احلرص 

على االستمرار في تبني األنشطة الهادفة.
شملت الئحة املدارس املشاركة كال من األكادميية الهندية 
اإلجنليزية، ومدرسة دسمان النموذجية، واملدرسة البريطانية 
الدولية، واألكادميية اإلجنليزية، واملدرسة الكويتية الفلبينية 
الدولية اجلديدة، ومدرس����ة الكويت ثنائية اللغة، مدرسة 
الفحيحي����ل الهندية الوطنية اخلاصة، ومدرس����ة الكويت 
األميركية، املدرسة اإلجنليزية، واملدرسة الهندية التعليمية، 

املدرس����ة الهندية الش����عبية اخلاصة - خيطان، ومدرسة 
أجي����ال ثنائية اللغة. كما توج����ه إدارة مجموعة الندمارك 
خالص الشكر لفندق جي دبليو ماريوت لدعمها املستمر، 
باإلضافة إلى الرعاة الرسميني: شركة املستقبل لالتصاالت 

ومطعم »ناندوز« للجوائز املقدمة.

أسماء الفائزين لمسابقة أولمبياد الفن:

الفئة العمرية: 9 – 11: الرابح األول: أداتيا جايبال، املدرسة 
الهندية التعليمية املوضوع: »حلمي«. الرابح الثاني: دانا 
الغزالي، املدرس����ة اإلجنليزية املوضوع: »حلمي«. الرابح 
الثال����ث: جيليان ميريت، املدرس����ة اإلجنليزية املوضوع: 

»حلمي«.
الفئة العمرية: 12 – 14: الرابح األول: كيرثيجا ناجاراجان، 
املدرسة الهندية التعليمية املوضوع: »عاملي الصغير«. الرابح 
الثاني: كوش����يك ناجاراجان، املدرس����ة الهندية التعليمية 
املوضوع: »عاملي الصغير«. الرابح الثالث سونالي رانيه، 
مدرس����ة الفحيحيل الهندية الوطني����ة اخلاصة املوضوع: 

»احتفاالت«.
جائزة »أكثر لوحة خيالية«: نيكول سيكيرا، األكادميية 

الهندية اإلجنليزية.
»اجلائزة اخلاصة لإلبداع«:  لولوة الش����راح، مدرس����ة 

دسمان النموذجية.
جائ����زة »أفضل لوحة ملون����ة«: دومينيكا كورونيش، 

مدرسة دسمان النموذجية.

)محمد ماهر(متسابق فائز يتسلم هديته من مجموعة الندمارك

مجموعة الندمارك تكّرم الفائزين بـ »أولمبياد الفن«

لقطة تذكارية مبناسبة يوم اللغة اإلجنليزية في مدرسة املعرفة

د.نبيل عبداحلميد يجيب عن أسئلة احلضور

مستوصف الرميثية التخصصي شارك في اليوم العاملي للسكري

د.صديقة العوضي تكرم املشاركني في دورة اإلسعافات األولية

يوم اللغة اإلنجليزية 
بمدرسة المعرفة

حتت رعاية مدير الشؤون 
التعليمية مبؤسس���ة املعرفة 
النموذجية للخدمات التعليمية 
عبداهلل الهاجري، أقام قس���م 
اللغة اإلجنليزية باملدرس���ة 
يوما لنشاط اللغة االجنليزية 
وذلك بتوجيهات مديرة املرحلة 
املتوسطة هناء الرشود ومديرة 
املرحلة الثانوية األستاذة نوال 
املديرة  الكن���دري ومتابع���ة 
املساعدة ثناء الكردلي وحتت 
القسم هناء  اشراف رئيس���ة 
حس���ني واعداد هالة حمدي، 
وتضم���ن اليوم منوذج درس 
ومس���رحية لترس���يخ قيمة 
الصدق ولقاء تنويريا مع مديرة 

املرحلة املتوسطة.

مستوصف الرميثية
احتفل باليوم العالمي

 لـ »السكري«
أقام مستوصف الرميثية التخصصي 
احتفاال بيوم السكري العاملي كما أقام 
دورة في اإلسعافات األولية للمراجعني.  
وم������ن جهتها أكدت رئيس���ة املركز 
د.ص����ديق���ة بوعلي���ان العوضي: ان 
الهدف من االح�����تفال باليوم العاملي 
للسكري هو إذكاء الوعي العاملي بداء 
السكري – مبعدالت وقوعه التي تزداد 
في شتى أنحاء العالم وبكيفية الوقاية 
من املرض، مشيرة الى ان املستوصف ال 
يألو جهدا في توعية املواطنني واملقيمني 
على مدار الع���ام، كما قامت العوضي 
بتكرمي املدربني واملش���اركني بالدورة 

التدريبية.


