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أقيم للعام الثالث بحضور الشيخة فاطمة مبارك الصباح

معرض تشكيلي لدعم الجمعية الكويتية
لحماية الحيوان وبيئته

تكريم

الشيخة انتصار والشيخة شيخة الصباح

مدرسة «قيس بن أبي العاص»
ّ
نظمت معرض «كورنر جاليري»

الشيخة فاطمة الصباح متوسطة الحضور

ت ـ ـحـ ــت رعـ ـ ــايـ ـ ــة مـ ــديـ ــرة
إدارة الـشــؤون التعليمية
فـ ـ ـ ـ ـ ــي م ـ ـ ـن ـ ـ ـط ـ ـ ـقـ ـ ــة حـ ـ ــولـ ـ ــي
التعليمية ع ـهــود الـعـمــر،
وم ـ ــدي ـ ــر م ـك ـت ــب ال ـت ــرب ـي ــة
ال ـع ـم ـل ـيــة م ـح ـم ــد خ ــاج ــة،
وب ـ ـ ـ ـح ـ ـ ـ ـضـ ـ ـ ــور املـ ـ ــوج ـ ـ ـهـ ـ ــة
العامة للدراسات العملية
كـفــاح جمشير ،واملوجهة
األولـ ـ ـ ــى بــامل ـن ـط ـقــة أزه ـ ــار

بحضور الشيخة فاطمة مـبــارك الصباح وفــريــق عمل الجمعية
الكويتية لحماية الحيوان وبيئته « ،»K›S PATHوللعام الثالث على
التوالي ،تمت إقامة معرض الفنانني لدعم الجمعية الكويتية لحماية
الحيوان وبيئته للعام  2016في جاليري بوشهري بالساملية ،تزامنا
مع احتفال الجمعية بمرور  11عاما على تأسيسها.
وعـبــرت الرئيس التنفيذي نــائــب رئـيــس مجلس إدارة الجمعية
الكويتية لحماية الـحـيــوان وبيئته ( )K›S PATHالشيخة فاطمة
مبارك الصباح عن سعادتها بمرور  11عاما على تأسيس الجمعية
بفضل عايشة الحميضي رئيس الجمعية ،مؤكدة أن رسالتها كانت
واضحة ،وهي أن «الحيوان روح يتألم ويفرح وال بد من الرفق به»،
ومعبرة عن الفخر بــأن الجمعية لديها اآلن  50عضوًا و 15موظفًا
وأك ـثــر مــن  600مـتـطــوع« ،أخ ــذوا جميعًا عـلــى عاتقهم أن كــل شــيء
مسؤوليتهم وال ينتظرون أن يعمل أحـ ٌـد بدال منهم» .وقالت« :هذه
ديرتنا وال بــد أن نعمل للنهوض بها ،وعندما بــدأنــا العمل كانت
هـنــاك ص ـعــوبــات ،واآلن أصـبــح الـجـمـيــع يـتـحــدث عــن الـحـفــاظ على
الحيوانات والبيئة وهذا أمر صحي وإنساني».
وأضافت الصباح أن الجمعية قادرة على االعتناء ذاتيًا بأكثر من
 250حيوانًا مختلفًا ،وتوفير كافة وسائل الــراحــة والـعــاج لها من
خال الرعاية الطبية على أيــدي متخصصني ،منوهة إلى إنجازات
الجمعية في حماية البيئة ،من خال املساهمة في تنظيف الشواطئ
ومنها شاطئ الصليبخات الذي قاموا بتنظيفه على مدار  5سنوات
من العمل الشاق ،واآلن عادت إليه طيور الفامينجو وسمكة نطاط
الطني التي تعيش في دول قليلة ،باالضافة إلــى االعتناء بالطيور
املهاجرة وتقليل الحيوانات الضالة في البيئة الكويتية.
وثمنت الصباح دعم الفنانني للعام الثالث على التوالي للجمعية،
واصفة املعرض بأنه فريد من نوعه حيث يقدم أعماال فنية متميزة
مــن توقيع  17فنانًا كويتيًا وعــاملـيــًا ،هــم عبدالله الـعــوضــي ،أميرة
بهبهاني ،عائشة الهولي ،عزيز بواطنه ،فرح بهبهاني ،فرح سالم،
فــريــد ع ـبــدال ،الشيخة فاطمة الـصـبــاح ،غــديــر الـعــوضــي ،ريـكــاردس
ب ــازوك ــاس ،ويـلـيــام انــدرســن ،إبــراهـيــم العطية ،جــاســم النصرالله،
جاسم النشمي ،محمد الكوح ،الشيخة شيخة الصباح ،وائل الخرس،
فضا عن كل من مجموعة بو شهري ومجموعة الشيخة انتصار
الصباح.

الـ ـسـ ـي ــف ،أق ــام ــت م ــدرس ــة
«ق ـي ــس ب ــن أبـ ــي ال ـع ــاص»
معرض «كورنر جاليري».
ّ
وس ــل ــط املـ ـع ــرض ال ـض ــوء
عـ ـل ــى األع ـ ـ ـمـ ـ ــال امل ـت ـم ـي ــزة
ل ـط ــاب ال ـتــرب ـيــة الـعـمـلـيــة
فـ ــى امل ــرحـ ـل ــة امل ـت ــوس ـط ــة،
وأب ـ ــرز ال ـت ـطــور ف ــى الـفـكــر
من خــال تطبيق املناهج
ملـ ـ ـ ــادة ال ـ ــديـ ـ ـك ـ ــور .وأش ـ ـ ــاد

ال ـح ـض ــور ب ـت ـع ــاون مــديــر
املدرسة باسل عبدالنبي،
كما أثنوا على جهود قسم
ً
الــدراســات العملية ممثا
بـ ــرئ ـ ـيـ ــس ال ـ ـق ـ ـسـ ــم أحـ ـم ــد
الـكـنــدري ومعلمي القسم
وط ــاب التربية العملية،
مثمنني جهودهم املتميزة
واالب ـ ـ ـ ـ ــداع وم ـ ـسـ ــايـ ــرة كــل
جديد.

لقطة تذكارية في املعرض

الفنانة أميرة بهبهاني

فتحية آيت بركة

خالد ودينا
ُرزقا بدانية

ّ
روضة الشامية نظمت ورشة حول «األلعاب املبتكرة»

محمد ومنى ...عروسان

دانية خالد

انتصار السمحان وزكية أبل وبشاير الشطي

تحت عنوان «التعلم التعاوني باأللعاب املبتكرة»،
أقــامــت روض ــة الشامية ورش ــة عمل بــرعــايــة مراقبة
الـ ـش ــؤون الـتـعـلـيـمـيــة ملـنـطـقــة ال ـعــاص ـمــة زك ـي ــة أب ــل،

بشاير الشطي ومديرات رياض العاصمة

وب ـح ـض ــور مـ ــديـ ــرات وم ـع ـل ـم ــات م ـن ـط ـقــة ال ـعــاص ـمــة
التعليمية.
ومن خال الورشة ،قدمت املعلمة بشاير الشطي

بالتعاون مــع املعلمتني نجاء التوتيان ون ــورة أبا
الخيل مجموعة مــن األلـعــاب التربوية والتعليمية
الهادفة واملمتعة.

رزق خ ـ ــال ـ ــد مـ ـحـ ـم ــود
صالح وحرمه دينا طيرة
بمولودة اختارا لها اسم
دانية مع شقيقتيها أسيل
وه ـيــا وق ــد تلقيا الـهــدايــا
والـ ـتـ ـب ــريـ ـك ــات مـ ــن االهـ ــل
واالصدقاء.

محمد ومنى

اح ـت ـفــل م ـح ـمــد عـفـي ـفــي ب ـع ـقــد ق ــران ــه ع ـلــى مـنــى
محمود وسط فرحة األهل واألصدقاء .وتلقى محمد
التهاني والتبريكات من زمائه وأفراد العائلة الذين
تمنوا للعروسني حياة سعيدة.

