 20مجتمع

االحد  5ابريل 2015

يوم مفتوح ملوظفي «كايكو» في «الساحل»

صالح النفيسي يكرم إحدى املوهوبات

متدربو املوسيقى في لقطة تذكارية

موسيقى ورسم في «بيت لوذان» لألطفال املوهوبني
«ه����ؤالء األطف����ال بعزفهم
الرائع ..ولوحاتهم التي تفيض
باملعاني واأللوان هم س����فراء
بيت لوذان للمس����تقبل ،وذلك
ملا يتحلى ب����ه كل واحد منهم
من موهبة نأمل إن ش����اء اهلل
بعد صقلها وتنميتها وتوجيهها
أن تتحول إل����ى إجنازات من
روائ����ع املوس����يقى والعزف
والفن التش����كيلي ..ويسعدنا
ونحن نطل����ق هذه الدفعة من
املتدرب��ي�ن ،أن نؤكد على دور
ورسالة بيت لوذان في احتضان
ودعم وتشجيع وتبني أصحاب
املواهب واحلرفي��ي�ن والهواة
في مختلف املجاالت من واقع
مس����ؤوليتنا جتاه مجتمعنا
ووطننا» ،ه����ذا ما قالته مدير
عام بيت لوذان الشيخة فرح
الفواز ،تعليقا على األمس����ية
املوسيقية واملعرض التشكيلي
اللذين أقيما مبناسبة تخريج
عدد من املتدربني على العزف
والرسم ،وشكرت املدربني على
ما بذلوه من جهد لتمكني هؤالء
األطفال من تقدمي مس����تويات
نفخر بها ،وتبش����ر مبستقبل
واعد لهم.
وق����دم  23من املتدربني من
الش����بان والفتي����ات الصغار
مجموعة مختارة من املعزوفات
الش����رقية والغربية املشهورة
بالعزف املنف����رد على البيانو
أو الكمان أو الغيتار بإحساس
ع����ال ومهارة الفت����ة ومميزة
بحضور أولياء أمورهم الذين
قاموا بتشجيعهم الواحد تلو

جانب من اليوم املفتوح ملوظفي «كايكو»

متدربو الرسم

فرح الفواز :هؤالء
سفراؤنا للمستقبل
ورسالتنا دعم
الهواة

تكرمي إحدى العازفات

اآلخر ليقدم����وا أجمل األحلان
مبتابعة مباشرة من مدربيهم
الذين شاركوا البعض منهم في
العزف ..وفي اخلتام مت توزيع
ش����هادات التخرج مبش����اركة
مريانا يوسف مسؤولة الدورات
التدريبي����ة الت����ي عبرت عن
تقديرها لألهالي الذين اختاروا
بيت لوذان ليكون حضنا ملواهب
أبنائهم.
أم����ا املعرض التش����كيلي

رسامة صغيرة تتسلم شهادتها

فتضمن لوحات قام برس����مها
 30متدربا تنوعت بني املناظر
الطبيعية والوج����وه ومعالم
من البيئة الكويتية ،وتعددت
أس����اليب الرس����م بني األسود
واألبيض واأللوان ،كما اختلفت
اخلامات ،مما يعبر عن اختيار
كل منهم ما يساعده على التعبير
عن موهبته بحرية متكنه من
تقدمي األفضل واألجمل ،وأقيم
املع����رض بحض����ور الفنانني

..وعزف رائع

التشكيليني :فاضل أشكناني،
ومحم����د الفارس����ي ،ومحمد
الس����محان ،وفاض����ل الريس،
ونورة العبد الهادي ،وصالح
النفيس����ي ،واملدرب عبد اهلل
اجليران واملدربة أميرة الربيعي،
الذين جالوا في أرجاء املعرض،
وتعرفوا على األطفال أصحاب
املواه����ب ،وأب����دوا إعجابه����م
باملستوى الذي مت فيه تنفيذ
غالبية اللوحات.

مبناسبة العيد الوطني وعيد التحرير
للكويت احتفلت الشركة الكويتية الستيراد
السيارات الشايع والصقر الرائدة في مجال
بيع السيارات واملوزع احلصري لسيارات
مازدا ،بيجو ،جيلي ودراجات رويال إنفيلد
البريطانية وشاحنات إيشر وباصات باو
باإلضاف���ة إلى إطارات ميش�ل�ان وبي أف
قود ريتش وزيوت موبيل ،باليوم املفتوح
ملوظفيها ولعائلتهم بنادي الساحل الرياضي
بالفحيحيل.
وافتتح احلفل بكلم���ة ترحيب ألقاها
املدير العام للشركة أشيش تاندون ،أعرب
خاللها عن شكره ملوظفي الشركة جلهودهم
املتميزة من خالل العمل اجلاد الذي قدموه
خالل  2014ومازالوا يقدمونه.
كما ذكر بالقيم األساسية التي تقوم عليها
إستراتيجية الشركة في التعامل بني اإلدارة
وموظفيها وبني تواصل املوظفني فيما بينهم

مشاركة الشخصيات الكرتونية

إعالنات الدليل

خ ـ ــزان ـ ـ ــات البـ ـ ـ ــد ّيـ ـ ـ ــح
ISO
9002

< نهتم ب�صحـتكـــم

< قالب أوروبي
مع ـت ـمـد.
< ناعم من
الــداخ ــل
واخلـ ــارج.
< معالج ضد
الطحــالــب
والبكتيريا.
< خالـي مـن
الفوم واملواد
السامة.

م�صنوعة من مادة �لبويل �إيثيلني حاصل على شهادة اآليزو
ل �ل �ح �م��اي��ة م� ��ن �أ�� �ص� �ع ��ة �ل�صم�س
TUV
و�حل��ر�رة ومتنع تكون �لفطريات
CERT
ISO 9002
و�لطحالب و�لبكترييا.

< نهتم باالبتــكـــار

بتنقية �لقولبة من �ربع طبقات
وباأعلى �ملو��صفات.

< صناعة سعودية

من  100إلى  6360جالون

حويل ت 22612600 - 22612900 - 65811747 /

خـ ـ ــزانـ ــات أبي ــار عـ ــلي
خزانات مياه
بولي ايثيلني
وفيبرجالس
مصنوعة من
مادة معتمدة
ع ـ ـ ــامليـ ـ ـ ـ ـ ًا.
تصليح
جميع أنواع
اخلزانات

كفالة � 10صنو�ت

معزول حراري
 4طبقات

خ� � � ��ز�ن �ص� � �ح� � � ��ي
وم� � � �ع� � � �ت� � � �م � � ��د يف
ت� � �خ � ��زي � ��ن م � �ي� ��اه
�ل � � �� � � �ص� � ��رب� ,صد
�ل� � � � �ط� � � � �ح � � � ��ال � � � ��ب
و�لبكترييا خايل
م ��ن �ل� �ف ��وم ناعم
م� � � � ��ن �ل� � � ��د�خ� � � ��ل
و�خل� � � ��ارج ,خز�ن
ق � �ط � �ع� ��ة و�ح � � � ��دة
ب� � � � � ��دون و� � �ص � �ل� ��ة,
3ط � � � �ب � � � �ق� � � ��ات و4
ط � �ب � �ق � ��ات ع � � ��ازل
حر�ري

معرض الفنطاس ت23905655 - 65556079 :

أح ـ ــواض
عقود
صيانة سنوية

< تركيب و�صيانة �أحو��س �ل�صباحة و�جلاكوزي و�لنو�فري بجميع �أنو�عها.
< توفري جميع �ملعد�ت وقطع غيارها.
< �إ�صالح جميع �لأعطال باملعد�ت �مليكانيكية و�لكهربائية.
< توفري �لكيماويات ملعادلة �مللوحة و�حلمو�صة يف �ملياه وتنقيتها.
< ت�صاميم ع�صرية لأحو��س �ل�صباحة�/جلاكوزي�/لنو�فري.
< موزعون معتمدون لأ�صهر �ملاركات �لأمريكية و�لأوروبية.
< لدينا طاقم فني متخ�ص�س وحمرتف.

تلفون 24833046 - 24832561 - 24831971 :

مسابقات لألطفال

22272748 - 22272749
الرواد في حتسني اجلودة العاملية

منذ1982

مبا يضمن االس���تمرارية بالنجاح :فريق
واحد -صوت واحد وأن العميل هو1#
وتخلل احلفل فقرات ترفيهية وموسيقية
متنوعة جمعت بني الرياضة ( -مسابقة
كرة قدم ومسابقة كرة السلة باإلضافة إلي
لعبة الكريكت) ،والترفيه والغناء وبفقرة
خاصة باألطفال تضمنت مسابقات وجوائز
فورية وألعابا سحرية ومسابقة للتلوين
تخللتها جوائز خاصة بهم.
وكان احلفل فرصة ملوظفي الش���ركة
إلبراز مهاراتهم الغنائية التي جعلت من
احلفل ملة عائلية بأمت معنى الكلمة ،حيث
كان التناغم والتجاوب من احلضور ومن
املواهب.
واختتم احلفل ببوفيه غداء اس���تمتع
خالله احلضور بأطيب وأشهى املأكوالت
جعل من هذا الي���وم املفتوح حدثا رائعا
بامتياز.

العالناتـــــــكـم
في دلـيـــل
22272748
22272749

99852416
الب ــد ّيـ ــح

املاء ثروة لنحافظ عليها
< معزول حراري  4طبقات
< سـ ـ ـمــاگ ـ ـ ــة  18ملم

يوج ـ ــد خ ــزان ــات لل ـبـر

گفالة
 10سنوات

مـ ـت ـ ـ ــوف ـ ــر
بأح ـجـ ـ ـ ــام

 100جــالــون
 200جــالــون
 500جــالــون
 800جــالــون
 1000جالون
 1200جالون
 1500جالون
 2000جالون

املصنع  23902793الفنطاس تلفاگس 23904424 :

تگييف دايگن
الصيــان ــة 22444598
عقــود �صيـانــة �صنـــويـة
ا�صتبدال اأجهزة التكييف
مبيعات التگييف

66645882- 22443764

العالناتـــــــكـم
في دلـيـــل
22272748
22272749

الرحاب املعمارية
للمقاوالت العامة للمباني

�صركة متخ�ص�صة
بالت�صطيبات و�لت�صاميم
�لد�خلية للفلل
و�لق�صائم �جلديدة
96008921 - 22620300
96008923

شقق جديدة لإليجار
بال�صــــامليـــة

قطعة ()3
�ص� ��ارع يو�ص� ��ف �لقن� ��اع � ��ي

66633075
99633114

العالناتــكم في دلـيـــل
22272749

22272748

