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السعودية تعيد سميرة توفيق إلى األضواء!
تستعد املطربة اللبنانية سميرة توفيق للعودة 
إلى الغناء على مسارح السعودية بعد غياب طويل 

عن الساحة الفنية. 
وأنهت فنانة اجليل الذهبي امللقبة بـ”سمراء 
البادية” تسجيل حلقة فنية خاصة في العاصمة 
السعودية الرياض، ومن املنتظر أن حتيي عددا من 
احلفالت الغنائية في مختلف مناطق السعودية 

بتنظيم من هيئة الترفيه. وسجلت سميرة توفيق 
البالغة من العمر 83 عاما، 14 أغنية سُتبث في وقت 

قريب على القنوات السعودية.
إلى ذلك، قال املنتج خالد الراجح إن “التنسيق ال 
يزال جاريا مع املطربة اللبنانية بشأن جولتها املقبلة 

في السعودية”.
وأضــاف أن: “سميرة توفيق لم تتأخر في تلبية 

الــدعــوة، خصوصا حني ذكــر لها بأنها ستكون في 
السعودية. كما أنها لم تشترط مبلغا باهظا، معللة 
ذلك بأن للسعودية فضال كبيرا عليها خالل مسيرتها 

الفنية”.
واشتهرت النجمة اللبنانية خالل فترة الثمانينيات 
بعدة أغاني منها “صبوا القهوة وزيــدوهــا هيل” 

و”حبيبي ضمني ضمة”.
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بــرعــايــة وحــضــور محافظ 
ــدي الشيخ فـــواز خالد  ــم االح
احلمد الصباح ، اقامت احملافظة 
مساء أمــس األول “اجلمعة” 
ــدي  ــم ــع األح ــي ــان رب ــرج ــه ، م
ــذي استمر من  األول 2019 ال
الرابعة عــصــراً الــي العاشرة 
مساءاً وذلك في منتزه األحمدي 
، مبــشــاركــة عــدد مــن اجلهات 
الرسمية واألهلية والتطوعية 
البارزة ، حيث اعــرب احملافظ 
عن سعادته بان يكون املهرجان 
مبثابة مــبــادرة جــديــدة لدعم 
وتشجع السياحة العائلية 
ــن املــــشــــروع الــتــنــمــوي  ــم ض
“محافظتي اجمل” ، مؤكدا 
تواصل املبادرات التي تترجم 
استحقاقات جتديد الثقة من قبل 
القيادة الرشيدة وتوجيهات 
سمو امير البالد املفدى وسمو 
ولي عهده االمني وسمو رئيس 
مجلس الــــوزراء حفظهم الله 
ــم بــبــذل اقــصــي اجلهد  ــاه ورع
خلدمة اهالي وقاطني احملافظة 
وتلمس احتياجاتهم والوفاء 

بها على اكمل وجه .
واضــاف اخلــالــد: نحقق من 
خالل هذا املهرجان الذي عشنا 
خــاللــه ســاعــات مــن السعادة 
الــغــامــرة فــي اجــــواء ربيعية 
رائــعــة ، الــعــديــد مــن االهـــداف 
منها استحداث متنفس موسمي 
ــد جديد لدعم  للعائالت ، وراف
ــاب  ــح ــا أص ــن ــات ــن ــا وب ــن ــائ ــن أب
املشروعات الصغيرة ، وإحياء 
ــراث األبــاء واألجـــداد ، ودعم  ت
وتشجيع الــســيــاحــة احمللية 
، وممــــارســــة مــســؤولــيــتــنــا 

االجتماعية جتاه أهالي وقاطني 
احملافظة .

وأخيرا توجه اخلالد بالشكر 

والــتــقــديــر الــى القائمني علي 
ــان واجلــهــات  ــرج ــه تنظيم امل
املــشــاركــة فيه وفــي مقدمتها 

الشريك االستراتيجي شركة 
نفط الكويت ولــوزارة االعالم 
بقطاعاتها املختلفة ولوسائل 

االعالم التقليدية وااللكترونية 
ولالجهزة االمنية واخلدمية في 

احملافظة .

ــؤول  ــس ـــا ثــمــنــت م ـــدوره ب
معرض املشروعات الصغيرة 
حنان العلي رعــايــة واهتمام 

ــم  ــدع مـــحـــافـــظ االحــــمــــدي ب
الــشــبــاب الــكــويــتــي اصــحــاب 
املشروعات الصغيرة وحرصه 

عــلــى مشاركتهم فــي العديد 
مــن الفعاليات الــتــي تنظمها 
محافظة االحمدي طوال العام 
، الفتة الــى ان املــعــرض الــذي 
صاحب املهرجان ضم نحو 70 
مشروعا متنوعا ما بني املالبس 
واملأكوالت واحلرف التقليدية 

والتراثية. 
مــن جانبها أعــربــت رئيس 
ــــــة  ـــــري الــــشــــؤون اإلداري آم
بــشــركــة نــفــط الــكــويــت جنــالء 
مبارك الكندري عن سعادتها 
للمشاركة في مهرجان ربيع 
األحمدي األول الذي يجمع كل 
ــرة ويرسم البهجة  ــراد األس أف
واإلبتسامة علي وجوه اجلميع 
ــا في  ــن ، مــضــيــفــة: مــشــاركــت
املــهــرجــان تأتي ضمن حرص 
KOC على أداء مسؤوليتها 
االجتماعية ، وتعاوننا دائــم 
ومستمر مع محافظة االحمدي 
، مؤكدة استمرار التعاون مع 
احملافظة من أجل املزيد من متيز 

األحمدي .
وحول مشاركة ادارة رعاية 
املسنني مبحافظة االحمدي قال 
داوود اخلــالــدي رئــيــس قسم 
ــادارة رعاية املسنني  املسنني ب
بــاالحــمــدي،  ان انها تأتي في 
اطــار املسؤولية االجتماعية 
للقطاع مبا يسهم في تعريف 
ابناء احملافظة بكافة اخلدمات 
الــتــي تــقــدمــهــا االدارة لكبار 
السن، وتوسعة نطاق التوعية 
بــخــدمــات “رعاية املسنني” 
خاصة ان محافظة االحمدي 
تضم نسبة كبيرة من كبار السن 

في دولة الكويت.

شهد حضورًا وتفاعاًل الفتني

اخلالد:  مهرجان ربيع األحمدي األول مبادرة تدعم وتشجع السياحة العائلية 

أمسية مليئة باملرح والتشويق في مدرسة هوب 
لالحتياجات اخلاصة احتفاال بكرنفالها

األرض تشهد القمر
 العمالق األخير 

مــن املنتظر أن يظهر القمر 
العمالق الثالث واألخير لهذه 
السنة، يوم االعتدال الربيعي، 
وتزامنا مع الوقت نفسه تقريبا 
ــرب من  ــق ــال ــب ب ــك ــوي ملــــرور ك

األرض. 
ــى هــــذا الــقــمــر  ــل ــق ع ــل ــط وي
الــعــمــالق اســم “القمر الــدافــئ 
املكتمل”، والذي تعود تسميته 
ــــى املـــالحـــظـــات املــوســمــيــة  إل
لألمريكيني األصليني، لرؤيتهم 
الــديــدان تخرج من األرض مع 

بداية الربيع.
وسيكون بــدر شهر مــارس، 
ــر قمر عمالق للعام  ثالث وآخ
2019، والذي يأتي بعد كل من 
“القمر الثلجي العمالق” في 
20 فبراير املاضي، والذي كان 

القمر العمالق األكبر في العام 
اجلـــاري، وسبقه “قمر الذئب 
الدامي العمالق” الــذي صادف 

ظهوره، يوم 21 يناير املاضي.
ــر مكتمال  ــم ــق وســيــكــون ال
وأكثر إشراقا بعد منتصف ليل 
األربعاء، الساعة 1:43 صباحا 

بتوقيت غرينيتش.
وأعلنت وكالة ناسا عن هذا 
احلدث في منشور على حساب 
“NASA Moon” عبر موقع 

التواصل االجتماعي تويتر.
وقالت الوكالة: “القمر قريب 
من حضيضه، وهي أقرب نقطة 
فــي مـــداره إلــى األرض، وهــذا 
يعني أن القمر يبدو أكثر إشراقا، 
وأكبر من البدور األخــرى التي 

سيشهدها هذا العام”.
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وفي أحد البوثات التراثيةجولة اخلالد في معرض املشروعات الصغيرة

965 للدراجات النارية  مشاركة مميزة للفنان الشعبي باسم الردهان احملافظ يتوسط فريق دراج 

االطفال والشخصياتتكرمي لذوي االحتياجات اخلاصة

 قدمت مــدرســة هــوب لالحتياجات اخلاصة 
كرنفالها للعام الدراسي 2019/2018 مبشاركة 
الطلبة وأولــيــاء امــورهــم، والهيئة التدريسية 

واالدارية واألصدقاء .
ــاب، األنــشــطــه  ــع ــاألل ــن ب ــوي ــدع واســتــمــتــع امل

الترفيهية، الــرســم على الــوجــوه، الشخصيات 
ــرات املسلية  ــق ــف ــد مـــن ال ــدي ــع الــكــرتــونــيــة وال
ــد الــعــديــد من  ــد نظم بــالــونــي الن واملــتــنــوعــة. وق
الفقرات واملسابقات والسحب على الهدايا والتي 
أقيمت خالل هذه األمسية. وقدمت اللجنة املنظمة 

للكرنفال مبدرسة هوب بالشكر واالمتنان جلميع 
األهالي، املوظفني وجميع اجلهات املشاركة والتي 
ساهمت في دعم الطلبة ذوي االحتياجات اخلاصة 
في دولــة الكويت. وكــان هــذا الالحتفال برعاية 
بنك بوبيان حيث قــدم الدعم واملساندة املقدمة 

من راعــي الكرنفال: و قام رئيس مجلس اإلدارة 
عبدالغني خالد الغنيم بتسليم درع املدرسة تقديراً 
لدعم راعي للكرنفال. وجنحت مدرسة هوب فعلياً 
في حتقيق الهدف في تنظيم أمسية مليئة باملرح 

والتشويق جلميع الطلبة وأسرهم واصدقائهم.

تعرض احلوامل للمبيدات 
احلشرية يصيب أطفالهن بالتوحد

كشفت دراسة جديدة أن تعرض احلوامل للمبيدات احلشرية قد 
يزيد من خطر إصابة األطفال بالتوحد

 التوحد مع إعاقة ذهنية، ما يحدث مشكلة في املهارات املعرفية 
واالجتماعية والعملية، إلى 50%.

ودعا فريق البحث من كلية الصحة العامة في جامعة كاليفورنيا 
في لوس أجنلوس، مؤسسات الصحة العامة إلى إجراء تغييرات من 

شأنها التقليل من تعرض املرأة احلامل للمبيدات الضارة. 
ووجد الباحثون أن األطفال الذين تعرضوا للمبيدات احلشرية قبل 
والدتهم وخالل السنة األولى من حياتهم، معرضون بأكثر من 10% 
خلطر اإلصابة باضطراب طيف التوحد )ASD(.كما يصل خطر 

تشخيص
ومع ذلك، يشكك اخلبراء في هذه النتائج املثيرة للجدل ويقولون 
إن الدراسات السابقة أظهرت أن طيف التوحد وراثي إلى حد كبير، 

وأن جزءا صغيرا من احلاالت يرجع إلى عوامل بيئية.
وربطت دراسات سابقة بني التعرض للمبيدات احلشرية وتطور 
الدماغ غير الطبيعي، لكن القليل منها درس كيفية تأثيره على خطر 

اإلصابة مبرض التوحد.
ونظر الفريق فــي نحو 3 آالف مريض مت تشخيص إصابتهم 
بالتوحد، بينهم 445 يعانون من إعاقة ذهنية، وقارنوها ببيانات 

أكثر من 35 ألف مشارك لم يتم تشخيصهم بالتوحد.

سافرت من األردن لتشييع 
ابنها في نيوزيلندا.. 

وتوفيت هناك
قالت وزارة اخلارجية األردنية، إن والدة أحد األردنيني 
الذين راحوا ضحية هجوم املسجدين اإلرهابي بنيوزيلندا 
توفيت، فجر السبت، بعدما شاركت في تشييع جثمان ابنها 

في مدينة كرايست تشيرش.
وأوضح مدير مركز عمليات وزارة اخلارجية األردنية 
وشؤون املغتربني، السفير سفيان القضاة، أن املتوفية كانت 
ضمن مجموعة أقــارب الضحايا الذين غــادروا اململكة إلى 

نيوزيلندا حلضور مراسم التشييع.
وقالت الصفحة الرسمية للجمعية األردنية في نيوزيلندا 
عبر فيسبوك، إن السيدة التي توفيت هي والـــدة  كامل 

درويش أحد ضحايا الهجوم اإلرهابي في نيوزيلندا.
وفي وقت سابق، أعلن القضاة، عبر تويتر، عن ارتفاع 
عدد الضحايا األردنيني في الهجوم إلى 4 بعد وفــاة أحد 
املصابني، بينما ال يــزال  5 مصابني يتلقون العالج في 

املستشفيات النيوزيلندية.
ووقع االعتداء أثناء صالة اجلمعة في مسجدين مبدينة 
كرايست تشيرش، مما أسفر عن مقتل ما ال يقل عن 50 

شخصا.
وضمت قائمة الضحايا 18 قتيال ينحدرون من ستة بلدان 

عربية، ومنها فلسطني والعراق والسعودية ومصر.
ووجهت السلطات في نيوزيلندا تهمة القتل السبت 
املاضي، إلى األسترالي برينتون هاريسون تارانت )28 
عاما( الــذي يعتنق أفكارا متطرفة تتعلق بتميز العرق 

األبيض.

»تي جاردن« تفتتح »أن بي- بيت 
الشوكوالته لوكسمبورغ« في األفنيوز

أفتتحت شركة تي جاردن إلدارة املطاعم 
مطعم وبوتيك “أن بي-بيت الشوكوالته 
لوكسمبورغ “، في األفنيوز مول  -املرحلة 

الرابعة.
وبهذه املناسبة قــال الرئيس التنفيذي 
لشركة “تي جاردن” أحمد خورشيد أن هذه 
الوكالة تأتي لتنضم إلى باقي اخلدمات التي 
تقدمها الشركة والتي تضم مطاعم “جنيتنا” 
اللبناني و “ستوديو كويت”، والتي انطلقت 
في عام 2005 لتشمل عدة مجاالت متعلقة 

باألغذية واملشروبات واخلدمات الفندقية.
ــذه الوكالة  ــرع ه ـــاف أن أفــتــتــاح ف وأض
في الكويت، والتي لديها أفــرع في كل من 
لوكسمبورغ ، أملانيا ، فرنسا ،الــريــاض 
والصني، هو مبثابة إضافة نوعية لعمالء 
الشركة في الكويت واخلليج، حيث تقدم لهم 
شوكوالته محضرة بإستخدام الوصفات 
 NB  ـــي ــة واملــكــونــات املــتــبــعــة ف ــي ــل األص

.chocolate house of Luxemburg
وأعرب خورشيد عن سعادته بالتعاون 
الــذي جمع بينه وبــني السيدة نتالي بون 
وشريكها محمد سلمان الــلــذان يشاركان 
الرؤية ذاتها والسعي لتقدمي جتربة مميزة 

لزبائنهما وكأنهم في لوكسمبورغ.
وقال أن فرع “أن بي-بيت الشوكوالته” 
لوكسمبورغ، في األفنيوز سيكون مبثابة 
مطعم و بوتيك متكامل يقدم خدمات الطعام 
ــراب، إلــى جانب تقدمي أفخر أنــواع  ــش وال
الــشــوكــوالتــه والــشــوكــو ســبــون العالمة 
املــشــهــورة لــديــهــم والــكــيــك واملــشــروبــات 
ــن توفير  ـــاردة، نــاهــيــك ع ـــب الــســاخــنــة وال

تشكيالت خاصة ومميزة خلدمات األعراس 
واملناسبات العامة و اخلاصة.

بدوره أكد مدير عام شركة “تي جاردن” 
توفيق سلمان أن أفتتاح فرع “أن بي -بيت 
الشوكوالته” لوكسمبورغ،في األفنيوز مول 
،إمنــا ميثل إضافة جديدة للشركة، مشيراً 
ألى انه لن يكون الفرع الوحيد في الكويت بل 

هنالك افرع متعددة الحقا.


