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اجملتمع

من ضمن فعاليات احتفاالت مدرسة
الكويت االنكليزية بذكرى مرور 30
عامًا على تأسيس امل��درس��ة اضافة
ال ��ى اح�ت�ف��االت�ه��ا ال�س�ن��وي��ة بالعيد
ال��وط�ن��ي وذك� ��رى ال�ت�ح��ري��ر لوطننا
ال�ح�ب�ي�ب��ة ال �ك��وي��ت ن�ظ��م ق�س��م اللغة
العربية والتربية االسالمية بعنوان
«أم �س �ي��ة ع��رب �ي��ة» ق ��دم ف�ي�ه��ا ط��الب
املرحلة الثانوية بعض املعزوفات
واالغاني الوطنية والفقرات املتنوعة
ً
اح �ت �ف��اال ب �ه��ذه امل�ن��اس�ب��ة ال�س�ع�ي��دة
ح� �ض ��ر ال� �ح� �ف ��ل ص� ��اح� ��ب امل� ��درس� ��ة
م�ح�م��د ج��اس��م ال �س��داح اض��اف��ة ال��ى
عدد من التربويني والدبلوماسيني
واول �ي��اء األم ��ور واع �ض��اء الهيئتني
االدارية والتدريسية في املدرسة.

{

حضور غربي

{

الزمالء إياد عبدالحكيم ومحمد الفاتح وشريف صالح وأحمد عوض

حفل استقبال على شرف لجنة «أحباء مصر»

{

{

كتب شريف صالح

جانب من املدعوين

{

{

الشيخة فريحة ورئيس جمعية أبناء قورتة محمد إسماعيل

غناء ورقص نوبي (تصوير عالء البوريني)

31

مدرسة الكويت اإلنكليزية تحتفل بالعيد الوطني
للكويت والذكرى الثالثني لتأسيس املدرسة

{

الشيخة فريحة األحمد ترعى حفل أبناء «قورتة» النوبية

ب �ح �ض��ور ورع� ��اي� ��ة ال �ش �ي �خ��ة ف��ري �ح��ة األح � �م ��د ال �ص �ب��اح
أق��ام��ت جمعية أب�ن��اء «ق��ورت��ة» ال�ن��وب�ي��ة حفلها السنوي
الخيري كمشاركة رمزية من أبناء الجالية املصرية في
أع �ي��اد ال�ك��وي��ت ال��وط�ن�ي��ة .ورس ��م ال�ح�ف��ل ل��وح��ة رائ �ع��ة من
ال �ت �ض��ام��ن وامل �ح �ب��ة ب��ني األش� �ق ��اء ،ح �ي��ث رف��رف��ت األع ��الم
الكويتية واملصرية جنبًا الى جنب ..وعزف أبناء «قورتة»
سيمفونية محبة ألهل الكويت بلد الخير واألمان وقدموا
عددًا من أغنياتهم الجميلة باللهجة النوبية وعزفا بديعا
على آالت الغيتار واألورغ وااليقاعات يصاحبه رقصات
فلكلورية أداها الحضور من الكبار والصغار.
ش��ارك في الحفل محمد إسماعيل رئيس جمعية أبناء
قورتة وأحمد الكاجوجي عضو مجلس الشورى املصري
الذي جاء خصيصًا للمشاركة في هذا االحتفال الشعبي
وامل �س �ت �ش��ار ال �ع �م��ال��ي ف ��ي ال �س �ف ��ارة امل �ص��ري��ة ورئ �ي��س
الجالية السودانية ومدير شركة مصر للطيران وحشد
كبير من اإلعالميني والجاليات العربية واألجنبية.
وت �ض �م��ن ال �ح �ف��ل م�ج�م��وع��ة م��ن ال �ك �ل �م��ات أب ��رزه ��ا كلمة
م��ن القلب ألقتها الشيخة فريحة األح�م��د ،حيث عبرت
ع��ن اع�ج��اب�ه��ا ب�ط�ي�ب��ة وت �س��ام��ح وت �ك��ات��ف أب �ن��اء ال�ن��وب��ة
وأم ��ان� �ت� �ه ��م ..ك �م��ا ش �ك ��رت ال �ق��ائ �م��ني ع �ل��ى ال �ح �ف��ل ع�ل��ى
تكريمها بمناسبة حصولها على الدكتوراه الفخرية من
الجامعة األميركية في أثينا تقديرًا لجهودها الخيرية
واإلنسانية .أم��ا عضو مجلس ال�ش��ورى امل�ص��ري أحمد
الكاجوجي فألقى كلمة نقل خاللها تهاني وتبريكات
ال�ق�ي��ادة السياسية ف��ي م�ص��ر للكويت ح�ك��وم��ة وشعبًا
بمناسبة األعياد الوطنية ..وقدم دعوة للشيخة فريحة
األحمد من محافظ أسوان لزيارة النوبة وأسوان ،مشيدًا
بجهودها في العديد من املجاالت اإلنسانية.
وب��اس��م اب�ن��اء ق��ورت��ة أل�ق��ى ح��ام��د حسن كلمة ترحيبية
بالشيخة ف��ري�ح��ة وه�ن��أه��ا بحصولها ع�ل��ى ال��دك�ت��وراه
ال� �ف� �خ ��ري ��ة .وب� �ع ��د ان� �ت� �ه ��اء ال �ك �ل �م ��ات ال �ت��رح �ي �ب �ي��ة ق ��دم
أب �ن��اء ق��ورت��ة م�ج�م��وع��ة م��ن األغ��ان��ي ال��وط�ن�ي��ة ال�ن��وب�ي��ة
والكويتية.

آخر النهار

إحدى الفقرات املقدمة

جانب من الحضور

استقبال أعضاء فريق السيارات الكويتي

كتبت مريم عبدالرزاق

جانب من الحضور

لقطة تذكارية

{

{

هالة شلبي وعال بدوي حرم امللحق العسكري

الفنانة املعتزلة ناهد يسري واملحامية نجالء النقي

{

حرم املستشار صبري ومدام رضا وحرم املستشار عبدالحميد

تبادل دروع التكريم

الجزاف مع األعضاء

أك ��د ال �ل��واء رئ �ي��س م�ج�ل��س االدارة امل��دي��ر ال�ع��ام
ل�ل�ه�ي�ئ��ة ال �ع��ام��ة ل�ل�ش�ب��اب وال��ري��اض��ة م .فيصل
ال � �ج ��زاف ان ال �ه �ي �ئ��ة ل ��ن ت �ت��وان��ى ف ��ي ت �ق��دم ك��ل
ال��دع��م وال��رع��اي��ة للمبدعني م��ن ش�ب��اب الكويت،
لتمكينهم من تقديم افضل ما لديهم وتحقيق
االن� �ج ��ازات وت�ق��دي��م ال �ص��ورة امل�ش��رق��ة لكويتنا
الحبيبة في مختلف املحافل.
ج��اء ذل��ك خ��الل استقبال الجزاف في مكتبه في
الهيئة لرئيس واعضاء فريق السيارات الكويتي
« »STSب �ح �ض��ور ن��ائ��ب امل ��دي ��ر ال� �ع ��ام ل �ش��ؤون
ال��ري��اض��ة ج��اس��م ي�ع�ق��وب وم��دي��ر ادارة ش��ؤون
االعالم والنشر توفيق العيد ونائب مدير ادارة
مكتب املدير العام جابر عباس.
وت��م خ��الل املقابلة اس�ت�ع��راض ب��رام��ج وانشطة
ومشاركات الفريق الذي يعد اكبر فريق كويتي

{

{

ابنة املهندس العلمي

{

{

شقيقة د .ناهد

صاحبة الدعوة وعدد من قريباتها

{

{

حرم القنصل حمدي

{

أق � � � ��ام � � � ��ت رئ � � �ي � � �س� � ��ة ل� �ج� �ن ��ة
امل �س��اع��دات االن�س��ان�ي��ة ح��رم
أم��ني ع��ام ال�ج��ال�ي��ة املصرية
م .د .ن� ��اه� ��د زه� � � � ��ران ح �ف��ل
اس�ت�ق�ب��ال ع�ل��ى ش��رف لجنة
«أحباء مصر» التي ترأسها
تهاني البرتقالي بحضور
حرم السفير املصري طاهر
ف��رح��ات ال��ى ج��ان��ب زوج��ات
ال� ��دب � �ل� ��وم� ��اس � �ي� ��ني ورج� � � ��ال
ال �ق �ض��اء وس �ي��دات املجتمع
الكويتي.
ت �خ �ل ��ل ال� �ح� �ف ��ل ال � � ��ذي أق �ي��م
ف ��ي م �ط �ع��م «ال� �ن ��وخ ��ذة» ف��ي
ف� �ن ��دق ك� � ��راون ب � ��الزا ت �ب��ادل
وجهات النظر والعمل على
ت�ك�ث�ي��ف ال ��زي ��ارات امل�ت�ب��ادل��ة
بما يخدم االعمال التطوعية
ال � �ت ��ي ت � �ع ��ود ب ��ال �ن �ف ��ع ع �ل��ى
ال � � �ش� � ��رائ� � ��ح ال � � �ع� � ��دي� � ��دة م��ن
املجتمع.
ع �ق��ب امل� ��أدب� ��ة ج� ��رى ت �ق��دي��م
دروع ال � �ت � �ك� ��ري� ��م ل � �ك� ��ل م��ن
تهاني البرتقالي ود .ناهد
زه � � � ��ران ون � ��ائ � ��ب أم� � ��ني ع ��ام
الجالية سهير القاضي.

تكريم الجزاف

من حيث عدد املشاركات وحجم املنافسات.
وقد أثنى م .فيصل الجزاف على انجازات الفريق
ال��دول�ي��ة ال�ت��ي تحققت ب��اس��م ال�ك��وي��ت ،كما ّ
عبر
عن سعادته البالغة باملستوى االحترافي الذي
وص� ��ل ال �ي��ه ال �ف��ري��ق خ �ص��وص��ًا خ� ��الل امل��واس��م
االرب �ع��ة االخ �ي��رة ،كما اب��دى اع�ج��اب��ه بالتنظيم
ال ��راق ��ي ال � ��ذي ي� �ب ��رزه ال �ف��ري��ق اث� �ن ��اء م �ش��ارك�ت��ه
الدولية ،مشيرًا ال��ى ان فريق « »STSيعتبر من
ال �ف��رق ال�ك��وي�ت�ي��ة امل�م�ي��زة ب�ه��ذه ال��ري��اض��ة س��واء
ع�ل��ى امل�س�ت��وي��ن امل�ح�ل��ي وال��دول��ي ،ون�ح��ن نفخر
ك �م �س��ؤول��ني ع ��ن ال��ري��اض��ة ال �ك��وي �ت �ي��ة بسلسلة
االنجازات التي حققها الفريق بهويته الكويتية
الخالصة حيث ان منتسبي الفريق من الشباب
الكويتي الطموح ال��ذي تمكن من تقديم صورة
مشرقة في كل امللتقيات عن الشباب الكويتي.

{

{

