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ثانوية أحمد العدواني تكّرم الفائقني

غاية في الصعوبة، خصوصا 
ان أبناءنا الطلبة مقبلون على 
مرحلة مختلفة وهي املرحلة 
الت���ي تتطلب ان  اجلامعي���ة 
اجلميع رجال املرحلة وعلى قدر 
املسؤولية، متمنيا من الفائقني 
»رفع ش���عار الكويت أوال في 
كل مرحلة، خصوصا ان بلدنا 
لم يبخل علينا يوما سواء في 
الصغر أو في الكبر، وحان وقت 

رد اجلميل«.
كما مت القاء قصيدة شعرية 
م���ن أحد املعلمني أش���اد فيها 
بدور رج���ال األعمال في دعم 
املتفوق���ني، مبين���ا ان هذا هو 
دور رجال األعمال اإليجابي في 
دعم املسيرة التربوية والطلبة 

الف��ائقني.
وبعد نهاية احلفل قام نواف 
العدواني والش���يخة فريحة 
بتك���رمي الطلب���ة الف�����ائقني 
والهيئة التدريسية واإلدارية، 
وكذلك تكرمي السفير اللب����ناني 
وممثل الس���فير العراقي نزار 

احلكيم.

مؤك���دا انها »ليس���ت بغريبة 
على هذا الرجل الذي يس���اهم 
في تشجيع الشباب للوصول 

الى مبتغاهم«.
ان  اجلميع���ان  وأض���اف 
»التفوق قد يكون بسيطا، لكن 
الصعوب���ة تكمن في احملافظة 
عليه، والثبات واالستمرار في 
هذا التفوق، السيما ان احلياة 
املستقبلية صعبة ومتوجاتها 

برعاي���ة وحض���ور نواف 
العدواني، وبحضور الس���فير 
اللبنان���ي في الكويت بس���ام 
النعماني، والش���يخة فريحة 
أقام���ت ثانوية أحمد  األحمد، 
العدواني حفال لتكرمي فائقي 
املدرسة للعام الدراسي 2010/ 

.2011
بدأ احلفل بكلمة لراعي احلفل 
نواف العدواني أكد فيها ان »هذا 
التكرمي مبثابة احلافز ألبنائنا 
واخواننا الطلبة من أجل بذل 
املزيد م���ن اجله���د واملثابرة 
للوص���ول الى أعل���ى املراتب 
العلمية في سبيل خدمة وطننا 
احلبيب«، مبين���ا ان »الطلبة 
الفائقني يستحقون من اجلميع 
االهتمام والتشجيع لدفعهم الى 
بناء املس���تقبل، خصوصا ان 
الرعاية  فئة الشباب تستحق 
الفاعلة في نهضة  ملشاركتهم 

األمم«.
م���ن ج���انبه، أش���اد مدير 
ع����بدالرح��م���ن  املدرس���ة 
العدواني،  اجلميعان بب���ادرة 

درع تكرميية للسفير اللبناني د.بسام النعماني

جانب من حفل التكرمي

..وجانب من التكرمي

نواف العدواني مكرما الشيخة فريحة األحمد

تكرمي أحد الطلبة

الشيخ ثامر اجلابر
يكّرم خالد العتيبي

»ستاربكس« و»ديوان« يطلقان 
»جلسات القهوة« في الكويت

مت تكرمي رئيس مجلس إدارة جمعية خيطان التعاونية، 
خالد ضاوي العتيب���ي، خالل اختتام بطولة كأس احتاد 
اجلمعيات التعاونية الثاني لكرة القدم، والذي مت تنظيمه 
برعاية الشيخ ثامر جابر األحمد وبحضور وكيل وزارة 
الش���ؤون د.محمد الكندري، ورئي���س احتاد اجلمعيات 
التعاونية د.حسني الدويهيس، واجلدير بالذكر أن العتيبي 
يدعم االنشطة الرياضية ويشجع عليها وكان آخر مالمح 
ذلك دعمه لنادي خيطان الرياضي بعد جناحه في الوصول 

لنهائيات كأس سمو ولي العهد.

أطلقت شركة ستاربكس أول من أمس أنشطة »جلسات 
القهوة« بالتعاون مع نادي ديوان للقراءة، حيث نظمت 
أول جلسة للدردشة وتناول القهوة في مقهى ستاربكس 
الواقع في اجلامعة األميركية بالكويت، وش���ارك في هذه 
اجللسة كل من الفنانة الكويتية د.شروق أمني وأعضاء 

النادي وعدد من الزبائن والطلبة.
وبهذه املناسبة قالت د.شروق أمني: »ستاربكس ونادي 
دي���وان للقراءة اتفقا على طريقة رائعة متّكن الناس من 
االجتماع واالستماع الى أبرز الشخصيات الناجحة، حيث 
ان مقاهي ستاربكس توفر البيئة املثالية واملكان األنسب 
للتواصل الفعال بني أفراد املجتمع من خالل هذه اجللسات 

املفيدة وغير الرسمية.
وأود ان أش���كر كال من الكاتب يوسف خليفة رئيس 
نادي ديوان للقراءة وإدارة ستاربكس على هذه املبادرة 
الطيبة املستوحاة من ثقافتنا العريقة املبنية على التواصل 
االجتماعي وجتاذب احلديث حول جلس���ات فنجان من 

القهوة«.
ومن جانبه قال الكاتب يوس���ف خليفة، رئيس نادي 
ديوان للقراءة: »تعتبر أنش���طة »حديث القهوة« فرصة 
جيدة لتعريف احلضور على أصح���اب املهارات املميزة 
والشخصيات البارزة ذات اإلجنازات الكبيرة، ليستمعوا 
منهم مباش���رة عن رحلتهم في احلياة والعمل وأحالمهم 
والعوائ���ق التي تغلبوا عليها ليصل���وا الى ما هم عليه 

اليوم، حتى أصبحوا مثاال يحتذى به«.
وستقوم مقاهي ستاربكس بالتعاون مع نادي ديوان 
للقراءة بتنظيم »جلس���ات القهوة« مرة كل شهرين في 
أحد فروعها العديدة، وذلك بهدف زيادة الوعي واملعرفة 
ل���دى املهتمني من أفراد املجتم���ع مبجموعة متنوعة من 
أبرز الش���خصيات احمللية واإلقليمية كالفنانني والكتاب 

والرياضيني.
وتعليقا على املبادرة اجلديدة قالت رنا شاهني املدير 
االقليم���ي لالتص������ال واملس������ؤولة االجتماعية لدى 
ستاربكس ف���ي منطقة الشرق األوسط وشمال افريقيا: 
»يس���رنا اطالق أنشطة »جلس���ات القهوة«، التي تشكل 
استمرارا جلهودنا الث��قافية من خالل شراكتنا مع نادي 
ديوان للقراءة، وتؤكد هذه الش���راكة طويلة األمد التزام 
ستاربكس بخدمة املجتمعات التي تعمل فيها من الناحية 

الثقافية.
 كم���ا نت����طلع الى اس���تمرار العمل مع نادي ديوان 
للقراءة ف���ي السنوات املق���بلة، لنساعد ف���ي إب����قاء األدب 

والفنون في طليعة األن��شطة ال��ثقافية ال�عربية«.
يشار الى ان نادي ديوان للقراءة قد احتفل أخيرا بالذكرى 
الثانية لتأسيسه، وهو يهدف الى اجتذاب الكتاب واملدونني 
والفنانني واملؤسسات الثقافية في الكويت، ويدعو نادي 
ديوان للقراءة املهتمني بهذه األنشطة الثقافية في الكويت 
ممن أمتوا 18 س���نة من العمر ال���ى االنضمام الى النادي 

مجانا، بالتسجيل عبر املوقع االلكتروني
http://www.diwanbookclub.com 

بدعوة من املدير لعام ربيع السخن احتفل فندق ومنتجع 
شاطئ النخيل مبوظفيه من مواليد ابريل 2011 كما كرم املوظفني 
املثاليني ورحب باملوظفني اجل���دد لعائلة فندق النخيل في 

حفل بهيج أقيم بهذه املناسبة اخلاصة.
شارك في احلفل اسرة العاملني في الفندق وطاقم االدارة 
حيث قدم ربيع الس���خن شهادات التقدير وهدايا الى كل من 
محمد مصطفى منلة )قسم احملاسبة( وخدجا رنا مجر )قسم 
األمن(، بصفتهما املوظفني املثاليني، وقام بتهنئة مواليد ابريل 
2011 احتفاال بعيد ميالده���م ورحب باملوظفني اجلدد الذين 

انضموا إلى طاقم العمل في الفندق.
وفي نهاية احلفل شارك املدير العام ربيع السخن املوظفني 
في تناول كعكة االحتفال التي أعدت لهذه املناسبة السعيدة 

خاصة.

نظمت شركة املشروعات السياحية برنامج »إدارة األولويات 
والوقت« والذي مت عقده في مبنى الش���ركة الرئيسي الكائن 
بالشويخ حيث بلغ عدد املش���اركني في البرنامج التدريبي 
15 مش���اركا من موظفي الش���ركة. وقد ق���ام مكتب التدريب 
والتطوير بتنظيم البرنامج بالتعاون مع نوبل الدولية للتدريب 
واالستش���ارات وقد حاضر في البرنامج د.يوسف املطيري. 
ويهدف البرنامج الى كيفية االس���تفادة من الوقت من خالل 
حتديد األهداف واألولويات الت���ي نريد ان نرتبها من حيث 
األهمية ومواعيد اإلجناز. ومن أهداف البرنامج ايضا التعرف 
على الطرق احلديثة الس���تغالل الوقت من حيث التخطيط 
للوقت والتعرف على املبادئ األساسية للسيطرة على الوقت، 
ويعتب���ر هذا البرنامج من البرام���ج املهمة التي تتواكب مع 
متطلبات اإلدارة احلديثة التي تهدف الى ترتيب األولويات 
والوقت من األكثر أهمية فاألهم والذي يأتي ضمن السياسة 
التي وضعتها اإلدارة العليا للشركة إلضافة املزيد من التقدم 
والتطور والتواصل واستمرار االرتقاء مبستوى أداء العاملني 
في الش���ركة لتأهيل الكوادر الفنية واإلدارية لالستفادة من 
امكانيتهم في مختلف مواقع الش���ركة. وقامت حنان املطوع 
رئيس مكتب التدريب والتطوير بشركة املشروعات السياحية 
في نهاية البرنامج التدريبي بتقدمي الدرع التذكارية للمطيري 
كما مت تكرمي املشاركني وتقدمي شهادات املشاركة ليكون حافزا 
لهم لبذل املزيد من العطاء واجلهد في سبيل تطوير أنفسهم 

ما يعود بالفائدة املرجوة للشركة.

نظم »مركز ش���باب العارضية« التابع للهيئة العامة 
للشباب والرياضة بالتعاون مع ادارة الثقافة اإلسالمية 
بوزارة األوقاف والش���ؤون اإلسالمية اللقاء اجلماهيري 
الثقافي الذي التقى من خالله مع الداعية الش���يخ نبيل 

العوضي.
 ويأتي ذلك ضمن األنشطة الثقافية والتوعوية املفعلة 
الستراتيجية الهيئة العامة للشباب والرياضة، الداعية 
الى تفعيل الش���راكة املجتمعية مع املؤسس���ات األهلية 
العاملة في خدمة املجتمع مؤكدة حرصها وسعيها ألدوارها 
الثقافية واملجتمعي���ة احملققة لغايتها في صناعة املناخ 
الثقافي الش���بابي، اجلدير بطرح بدائل قيمية وسلوكية 
وتوجيهية تفعل من ش���راكتها املجتمعي���ة الرامية الى 
توفير الزاد األخالقي والتربوي ملختلف شرائح املجتمع 
مع احملافظة على األدوار اجلوهرية واحملورية واالرتقاء 
بأدبيات اخلطاب اإلس���المي العصري املس���اهم في ربط 
الشباب بدينهم ومعتقداتهم ودمجهم بصورة أكثر إيجابية 
ليكونوا عناصر بناء داخل مجتمعاتهم وأشرف على هذا 
امللتقى رئيس مركز شباب العارضية حمد بوعدل الذي قام 
بجهود حثيثة إلجناح هذا اللقاء وتوفير جميع متطلباته 

الضرورية لذلك.

ربيع السخن مكرما احملتفى بهم في »شاطئ النخيل«

حنان املطوع تكرم د.يوسف املطيري

متابعة من احلضور للداعية نبيل العوضي

املطوع ود.يوسف املطيري يتوسطان املشاركني في الدورةالداعية نبيل العوضي متحدثا للحضور

»شاطئ النخيل« يحتفل
 مبوظفيه من مواليد أبريل

»إدارة األولويات والوقت« 
في »املشروعات السياحية« اللقاء اجلماهيري الثقافي

في »شباب العارضية«

خالد العتيبي يتسلم درع التكرمي من الشيخ ثامر اجلابر جانب من املشاركني في »جلسات القهوة« ب� »ستاربكس«


