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تقيم اجلمعيـــة التربوية االجتماعيـــــــة الكويتيـــة ضمن 24
املوســـم الثقافــــــي األول 2009 ـ 2010 نــــدوة حتــــت عنوان 
»حقـــوق اإلنسان واحلريـــات بدولــــة الكويت« يحاضر فيها 
احملامـــي علي البغلي وذلك فـــي الســـاعــــة 7 مســـاء يوم غد 
االثنـــني في قاعة عبـــداهلل املبـــارك الصبـــاح مبقر جمعيـــة 

املعلمــني الكويتيـــني.

ندوة حقوق اإلنسان واحلريات 
في  اجلمعية التربوية االثنني

)سعود سالم(السفير الهندي وحرمه يتجوالن في املعرض

طارق احلسون مترئسا اجتماع اللجنة العليا لـ »الدوري الثقافي لألندية«

متابعة من الشباب للمحاضر

صورة تذكارية للمشاركني بالعرض

درع تكرميية يتسلمها صالح رشدي بعد املنتدى

.. ويطلعان على بعض املنسوجات

جولة في أرجاء »اللولو هايبر ماركت«

فقرة تراثية

قطع كيكة املعرض

أنور حمادة وعروسه

مديرة املدرسة واملوجهات الفنيات يتجولن في املعرض

..ومشاركة بفقرة من التراث الهندي

مهرجان الهند المذهلة 2010 
في »اللولو هايبر ماركت«

لميس بالل
افتتح مهرجان الهند املدهشة 
في سوق »اللولو هايـبر ماركـــت« 
وذلك ملشاركـــة الهنـــد باحتفاالت 
الوطني، وسيســــتمر هذا  يومها 
املهرجان ملدة ثمانية أيام يتم خاللها 
عرض املنتجــــات املتنوعــــة من 
الهند حتت شعار  أنحاء  مختلف 
»الهنــــــد املذهلــــة«، حيث افتتح 
الســــفير الهنـــدي اجاي ملهوترا 
املهرجــــــــان بحضـــور إعالمــي 

غفيـــر.
وتخللـــــــت أيــــام املهرجــــان 
الثمانيــــــــة رقصــــات تقليدية 

 ،Katak ،Mohiniattam ،Kuchipudi  ،Bharathanatiyam هنديــــــة مثــــل
Dandiya ،Bhangara وحفالت للموســــيقى الكالسيكية، هذا اضافة الى 
عرض لألزياء خاص باألطفال ســــيتم خالله عرض الفساتني التقليدية 
من الهند، كما ستقام مسابقة للرسم يكون موضوع اللوحات معبرا عن 

شعار املهرجان »الهند املذهلة«.
والى جانب األنشطة الثقافية ستكون هناك عروض خاصة يتمكن 
العمالء خاللها من تذوق مختلف املنتجــــات والنكهات الغذائية والتي 
ســــتغطي جميع أنحاء الهند، كما ان قســــم األغذية الســــاخنة واملخبز 
سيتحدى حاسة التذوق لالستمتاع بالنكهات الهندية املختلفة من خالل 
تقدمي قائمة الطعام الهندي املتنوعة والتي ســــترضي كل األذواق، هذا 
ناهيك عن الفواكه واخلضراوات والتي ســــيتم عرضها لتالئم جو هذا 
املهرجان اخلاص. كما ســــيقدم »اللولو هايبر ماركت« عروضا خاصة 
على املالبس املصنوعة في الهند كالســــواري والقمصان وكذلك سيتم 
عرض العديد من املنتجات واحلــــرف اليدوية الهندية وأنواع مختلفة 
من اللوحات التقليدية. وأخيرا وليس آخرا سيشارك في هذا املهرجان 
ادارة الســــياحة الهندية، مكتب دبي والذي سيزود العمالء بالكثير من 

املعلومات واألمور التي تساعد على استكشاف الهند.

اجتماع اللجنة العليا لمسابقة الدوري الثقافي لألندية

»دور اإلعالم في الحركة الرياضية« بـ »شباب القادسية«

عرض مميز لكونغ فو »شباب الشامية«

»العالم في دقائق« بثانوية فاطمة بنت الوليد

حتت اشراف مديرة ثانوية فاطمة بنت الوليد 
خالدة الشريعان أقام قسم علوم األسرة واملستهلك 
في املدرسة معرضا بعنوان »العالم في دقائق« 
حتت رعاية املوجهة الفنية األولى منى الغيص، 
وبإشراف رئيسة القسم هيفاء عبدالرسول محمد، 
وحضرته مجموعة من املوجهات الفنيات ومعلمات 
من منطقة العاصمة التعليمية ومعلمات املدرسة 
ومجموعة مـــن الطالبات ومـــن أولياء األمور، 

وعرضـــت فيه الطالبات مـــع معلماتهن املعالم 
الســـياحية وأســـاليب الضيافة في بالد العالم 
مرتديات الزي الشـــعبي لكل دولة، مستعينات 
باملجسمات املعبرة عنها، ومتيزت أركان املعرض 
باالبداع، كما مت تدعيم قيمة الوطنية من خالل 
عرض معالم الكويت وأزيائها وما عرف عنها من 
كرم الضيافة مصحوبة مبطويات طريفة نالت 

استحسان اجلميع.

عقدت اللجنة العليا املنظمة ملسابقة الدوري 
الثقافي لألندية الرياضية الشاملة واملتخصصة 
في دورتها الـ 11 اجتماعها األول بحضور رئيس 
اللجنة ومدير إدارة الهيئات الشـــبابية طارق 
احلسون ورئيس اللجنة اإلعالمية ومدير إدارة 
شؤون اإلعالم والنشر توفيق العيد وأعضاء 
اللجنة العليا املنظمة استعدادا لوضع اللمسات 
النهائية النطالق املسابقة في األول من مارس 

املقبل.
ومت خـــالل االجتماع حتديد مهـــام اللجان 
وطريقـــة تنظيم املســـابقة، بحيث تخرج كما 
خطط لها ومبا يتوافق مع األهداف املرسومة لها 
وذلك بتعاون أعضاء اللجنة العليا مع ممثلي 

األندية.
وقال احلسون ان مسابقة هذا العام ستشهد 

تطويرا في جميع اجلوانب، حيث اتفقت الهيئة 
العامة للشباب والرياضة مع احدى الشركات 
املتخصصة لوضع آلية جديـــدة إلدارة طرح 
األســـئلة واألجوبـــة عن طريـــق التعامل مع 

الكمبيوتر وفق أحدث األنظمة.
وأكد رئيس اللجنة اإلعالمية توفيق العيد 
ان إدارة اإلعالم والنشر وبالتعاون مع جميع 
املؤسسات اإلعالمية ووسائل اإلعالم املختلفة 
ســـتعمل على إبراز هذه املســـابقة عن طريق 
التغطية املتواصلة ألنشطتها حتى حتقق الهدف 

املرجو منها في رعاية األنشطة الشبابية.
ومت االتفــــــاق علــــــى ان يعقـــد اجتماع 
يضم ممثلي جميع األندية الرياضية من أجل 
ضمان مشـــاركة أكبر عدد من األندية في هذه 

املسابقة.

نظم مركز شباب القادسية 
التابع للهيئة العامة للشباب 
والرياضـــة املنتدى الثقافي 
عن »دور اإلعالم في احلركة 
الرياضية« والـــذي حاضر 
فيه مدير عام مجلة أوملبياد 
وعالم الرياضة صالح رشدي 
مبشاركة 120 عضوا من مراكز 
الشباب، وقد تطرق احملاضر 
حول دور اإلعالم في تغطية 
الرياضي  النشـــاط  أنشطة 
ودوره فـــي منـــع التعصب 
الرياضي وبث روح املنافسة، 
كما أشار ألهمية مراكز الشباب 
ودورهـــا البناء فـــي رعاية 

النشء والشباب.

قام فريق الكونغ فو وبالتعاون مع مركز شباب 
الشامية بإقامة عرض لتصنيفات وأقسام الكونغ فو 
»الساندا اخلفيفة، الساندا الكاملة، التاولو بقسميها، 
التايتشـــي بقسميها، التوي شـــو« بصالة مركز 
الشباب، شارك في العرض 30 العبا من مختلف 
األعمار واألوزان بإشراف مسؤول الصالة واملدرب 

ابراهيم السعيدان واملدرب ناصر اللوغاني.
في نهاية العرض شكر السعيدان الالعبني على 
ادائهم املتميز الذي اصبح يتطور يوما بعد يوم 
وشجعهم على االستمرار مبمارسة رياضة الكونغ 
فو التي ستكسب كل فرد ممارس لها االتزان الذاتي 

والتوازن في تعامله مع احمليطني به.

أنور احتفل بزفافه

الطفلـــة اجلميلـة  أطفــأت 
منـى لســي شمعتها الثالثـــة 
وأقــــــام لهــــــا والداها حفـال 
حضره األهـــــل واألصدقــاء، 

مبـروك يا منـى.

وســـط فرحة األهل واألحباب وســـعادة الزمالء واألصحاب 
احتفل املدرس األول للغة الفرنسية مبدرسة حولي االجنليزية 
الباكستانية أنور حمادة بزفافه على كرمية احلاج لبيب املالح. 

ألف مبروك، وبالرفاء والبنني.

منى 
أطفأت 

شمعتها الثالثة

السفير اجاي ملهوترا متحدثا للحضور


