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مجتمع

{

النائب مسلم البراك مع بدر سعد الفرج

عبدالحسني عبدالرضا مهنئًا

جاسم النبهان يبارك

أعلنت ماكدونالدز الكويت ع��ن أسماء
الفائزين الستة في برنامج ماكدونالدز
ملرافقة الالعبن ف��ي ك��أس العالم 2010
خ��الل سحب القرعة ال��ذي أقيم في فرع
ش��ارع الخليج ال�ث��الث��اء الفائت املوافق
 30م��ارس  ،2010وأج��ري السحب تحت
اشراف وزارة التجارة والصناعة.
وق��د ف��از ك��ل م��ن رؤى ميثم تقي ،خالد
م ��اج ��د ،أم ��ان ��ي أح� �م ��د ،ه ��اي ��دي م�ح�م��د
ص��اب��ر وف � ��راس ن� ��زار م��زرع��ان��ي ب��رح�ل��ة

م ��دف ��وع ��ة ال �ت �ك��ال �ي��ف مل � ��دة  ٤أي� � ��ام ال��ى
ج� �ن ��وب أف��ري �ق �ي��ا م ��ع أح � ��د أول �ي��ائ �ه��م،
وذلك لالستمتاع بالعديد من األنشطة
ال �ت��رف �ي �ه �ي��ة ،وال� �ت� �ع ��رف ع �ل��ى ح �ض��ارة
جنوب أفريقيا ،واألهم من ذلك ،مرافقة
م�ج�م��وع��ة م��ن أف �ض��ل الع �ب��ي ك��رة ال�ق��دم
في العالم الى أرض امللعب قبيل املباراة
الربع نهائية األخيرة في  3يوليو.
وص � � ��رح ال �س �ي ��د ج � � ��ورج خ� � � ��وام ،م��دي��ر
ً
ت �س��وي��ق م ��اك ��دون ��ال ��دز ال �ك��وي��ت ق��ائ��ال:
«ي� �س� �ع ��دن ��ا أن ن �م �ن��ح ف ��رص ��ة م��راف �ق��ة
الالعبن لستة أطفال من الكويت وذلك

طالب الرفاعي

د .سليمان العسكري ،الروائية
ل�ي�ل��ى ال �ع �ث �م��ان ،ع �ل��ي ال�س�ب�ت��ي،
عبدالهادي العجمي ،عبداملحسن
امل �ظ �ف��ر ،د .ع�ل��ي ال �ع �ن��زي ،أح�م��د
ال� � �ص � ��راف ،ع� �ص ��ام ال � �ف ��ري ��ح ،د.
خلود النجار ،د .إقبال العثيمن،
لولوة املال ،سعود العنزي ،منى
ال� �ش ��اف� �ع ��ي ،د .س� ��ام� ��ي ال �ف �ه ��د،
ف�ه��د ال �ف �ه��د ،ع�ب��دال�ع��زي��ز ال�ف�ه��د،
سليمان البسام ،حسن العيسى،
أن ��ور ال�ي��اس��ن ،دخ�ي��ل الخليفة،
ف �ه��د ال �ه �ن ��دال ،إس �ت �ب��رق أح �م��د،
دل ��ع امل �ف �ت��ي ،س � ��وزان خ��وات �م��ي،

ع �ب ��دال ��رح �م ��ن ح � � ��الق ،ع �ب��دال �ل��ه
ال� � �ف � ��الح ،ج� �ي� �ه ��ان ع �ب��دال �ع��زي��ز،
ي � ��وس � ��ف ال � �خ � �ل � �ي � �ف ��ة ،إب� ��راه � �ي� ��م
الهندال ،وآخرون.
ص� ��اح� ��ب ال� � ��دع� � ��وة وامل � � �ب� � ��ادرة
ال� ��روائ� ��ي ط ��ال ��ب ال ��رف ��اع ��ي ع�ب��ر
ع��ن س �ع��ادت��ه ب�ت�ك��ري��م «ب��وف�ه��د»
ب� �م� �ن ��اس� �ب ��ة ب � �ل� ��وغ� ��ه ال �س �ب �ع��ن
م ��رح� �ب ��ًا ب ��ال� �ح� �ض ��ور ث � ��م أل �ق��ت
ال ��روائ� �ي ��ة ل �ي �ل��ى ال �ع �ث �م��ان كلمة
ح �م �ي �م��ة وم � ��ؤث � ��رة ع� ��ن ص ��داق ��ة
ع�م��ر ودرب ق��ال��ت ف�ي�ه��ا :ل��م يكن
اس�م��اع�ي��ل بالنسبة ل�ن��ا الكاتب

ف ��ي س �ي��اق ال �ت��زام �ن��ا ال ��دائ ��م بتشجيع
أطفال ال��دول��ة على اتباع أسلوب حياة
نشيط» .وأطلقت ماكدونالدز برنامجها
الحصري ملرافقة الالعبن مطلع شهر
فبراير عبر جميع مطاعمها في الدولة،
حيث فتحت أب��واب التسجيل لألطفال
ال��ذي��ن ت �ت��راوح أع �م��اره��م م��ن  6ال ��ى 10
سنوات ،وجمعت آالف املشاركات.
وأض� ��اف خ� ��وام« :ن�ه�ن��ئ ال�ف��ائ��زي��ن على
هذه الجائزة الفريدة ،ونعدهم بتجربة
ال تنسى في كأس العالم  FIFA 2010في
جنوب أفريقيا».

حفل تخرج نور دشتي
من املدرسة الباكستانية
احتفلت الطالبة ن��ور عباس دشتي
بتخرجها في املدرسة الباكستانية
االن �ك �ل �ي ��زي ��ة ب �م �ن �ط �ق��ة ح� ��ول� ��ي ،وق ��د

شاكر عوض تلقى التهاني

لقطه جماعية لفريق العمل

{

{

تلقى م��دي��ر ادارة ال �ع��الق��ات ال�ع��ام��ة ف��ي ال�ه�ي�ئ��ة العامة
لشؤون الزراعة والثروة السمكية شاكر عوض التهاني
والتبريكات بمناسبة عقد قران نجله زيد.

إسماعيل فهد إسماعيل

الكبير ال��ذي نفخر ب��ه ،ونفاخر
ب��أن��ه أح ��د ك�ب��ار أدب��ائ�ن��ا ال�ع��رب
بل كان بالنسبة لنا جميعا وما
ي ��زال امل�ع�ل��م ال �ق��دوة واألب ال��ذي
ال ي �ب �خ��ل ب �ع �ط��ائ��ه وال� �ص ��دي ��ق
الذي لم تستطع أعتى الرياح أن
ت��زح��زح ج��ذور ش�ج��رة الصداقة
بيننا».
وأل�ق��ى محمد ج��واد كلمة سبق
أن أل�ق�ي��ت ف��ي االح�ت�ف��ال�ي��ة ال�ت��ي
أق�ي�م��ت الس�م��اع�ي��ل ف��ي ال�ب�ص��رة
ت �ح ��دث ف �ي �ه��ا ع ��ن امل �ع �ل��م واألخ
وال �ص��دي��ق ال� ��ذي أص �ب��ح سكنًا
ل�غ��رب�ت�ن��ا وم� ��الذًا ل�ش�ت��ات�ن��ا» في
إش � ��ارة إل ��ى أواص � ��ر امل �ح �ب��ة بن
اسماعيل وانفتاحه على املثقفن
ال �ع��رب خ��اص��ة م �م��ن ع��ان��وا من
االض �ط �ه��اد ف��ي ب �ل��دان �ه��م ،الف�ت��ًا
إلى نضاله في فترة الغزو.
وح � � � � ��ول دور اس � �م � ��اع � �ي � ��ل م��ع
ال � �ش � �ب� ��اب وت� ��أس � �ي � �س� ��ه م �ل �ت �ق��ى
ال�ث��الث��اء ت�ح��دث ال�ش��اع��ر الزميل
دخ�ي��ل الخليفة ،قبل أن تختتم
ك�ل�م��ات االح �ت �ف��اء بكلمة عفوية
لألمن ال�ع��ام املساعد للمجلس
ال� ��وط � �ن� ��ي ل� �ل� �ث� �ق ��اف ��ة وال � �ف � �ن� ��ون
واآلداب عبدالهادي العجمي أكد
فيها مكانة اسماعيل ودوره في
النهوض بالثقافة الكويتية.

حضور نسائي

ماكدونالدز الكويت اعلنت أسماء الفائزين
ببرنامج مرافقة الالعبني في كأس العالم 2010
كتبت نهى أحمد حنيفة

ي �ع �ت��ذر ال �س �ف �ي��ر ع �ب��دال �ع��زي��ز ب ��ن س �ع��د ال �ف �ه �ي��د س�ف�ي��ر
دول� ��ة ق �ط��ر ل ��دى دول� ��ة ال �ك��وي��ت ال�ش�ق�ي�ق��ة ع��ن اس�ت�ق�ب��ال
رواد ال��دي��وان�ي��ة ال �ك��رام اع �ت �ب��ارًا م��ن ي��وم األح ��د امل��واف��ق
 2010/4/18وذلك لحن اشعار آخر.

{

{

الفهيد يعتذر عن الديوانية

{

{

الزميل أحمد الجار الله مهنئًا

ب�ل��غ ال ��روائ ��ي ال�ك�ب�ي��ر اس�م��اع�ي��ل
ف �ه��د اس �م��اع �ي��ل ع��ام��ه السبعن
ً
مكلال بحكمة الشيوخ وشفافية
ال� � ��روح وت ��أم ��ل ال �ف��الس �ف��ة ،فهو
امل �ن �ص��ت ال �ح �م �ي��م وامل� �ح ��ب لكل
أص��دق��ائ��ه م��ن مختلف األج�ي��ال،
ومن سائر الجنسيات العربية.
ال ي�ح�ت��اج «ب��وف �ه��د» إل��ى تدليل
ع �ل��ى م�ك��ان�ت��ه ال��روائ �ي��ة كويتيًا
وخ �ل �ي �ج �ي��ًا وع ��رب� �ي ��ًا ،وال ك�ي��ف
أص � �ب� ��ح ب �ي �ت��ه م � � ��الذًا وم �ن �ت��دى
لجميع املثقفن العرب ،فتقريبًا
ما من مثقف عربي يمر بالكويت
إال وي � � �ك� � ��ون ب � �ي� ��ت اس� �م ��اع� �ي ��ل
محطته األثيرة.
مؤسس وشيخ الرواية الكويتية
ف � ��ي ع� ��ام� ��ه ال� �س� �ب� �ع ��ن ي �ح �ت �ف��ي
ب� ��ه أح � ��د ت ��الم ��ذت ��ه وأص ��دق ��ائ ��ه
املقربن طالب الرفاعي بمبادرة
شخصية ،في ظل غياب املبادرة
الرسمية!
وف � � � � ��ي ب � � �ي� � ��ت ال � � ��رف � � ��اع � � ��ي ك� � ��ان
ل� �ق ��اء األج � �ي � ��ال ،وك� �ب ��ار األدب� � ��اء
واإلع � � � � ��الم� � � � � �ي � � � � ��ن وامل� � �ث� � �ق� � �ف � ��ن
وال�ش�خ�ص�ي��ات ال �ع��ام��ة أب��رزه��م:
وزي� � ��ر اإلع � � ��الم األس � �ب� ��ق م�ح�م��د
السنعوسي ،د .محمد الرميحي،

{

محمد السنعوسي مع املعرس ووالده

كتب شريف صالح

{

{

املعرس مجبل الفرج

أق� � � � ��ام ال� � �ف� � �ن � ��ان س �ع��د
م� � �ب � ��ارك ال� � �ف � ��رج ح �ف��ل
زف ��اف نجله «مجبل»
ع� �ل ��ى ك ��ري� �م ��ة ن��اص��ر
أس��ام��ة ال�ك��رم��ي وذل��ك
ف � � � ��ي ص� � � ��ال� � � ��ة أح� � �م � ��د
م �ح �م��د ال �ف ��ارس ��ي في
م �ن �ط �ق��ة ال � �س� ��رة ،وق��د
ش� � � � � ��ارك ب ��ال � �ح � �ض ��ور
ع��دد م��ن الشخصيات
وال � � �ف � � �ن � ��ان � ��ن ال � ��ذي � ��ن
ت�م�ن��وا وب��ارك��وا لهما
زواجهما امليمون.

طالب الرفاعي احتفى بـ «سبعينية»
إسماعيل فهد إسماعيل

{

{

أفراح الفرج والكرمي

«بوفهد» متوسطًا األصدقاء واملهنئني

نور متوسطة والديها

ش ��ارك� �ه ��ا ال� �ف ��رح ��ة ك ��ل م ��ن وال��دي �ه��ا
ال�ل��ذي��ن تمنيا لها ال�ت�ف��وق والنجاح
خالل دراستها في املستقبل.

