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المعلمة الناجحة في روضة القدس

منافسات قوية في الدوري الثقافي لـ »الشباب والرياضة«

ضمن انشطة التوجيه الفني 
لرياض االطف���ال في منطقة 
العاصمة التعليمية وبالتعاون 
مع مديرة روضة القدس فاضلة 
امليال مت تقدمي محاضرة وورش 
عمل بعنوان »املعلمة الناجحة« 
من تقدمي املوجهة الفنية ندى 
العجيل وتخللته فقرات متنوعة 
مقدمة من اطفال روضة القدس 
بحضور مراقب تعليم الرياض 
باالنابة عادل الراشد واملوجهة 
االولى لرياض االطفال ضياء 
العصفور واملوجهات الفنيات 
وبعض مديرات ومش���رفات 
ومعلم���ات املنطق���ة وتخلل 
الورشة تكرمي املديرات والقاء 
الناجحة«  محاضرة »املعلمة 
العمل واس���تعراض  وورش 
جتارب م���ن امليدان وقد القت 
الورش���ة اعجاب واستحسان 

احلضور.

حتت رعاية رئيس مجلس 
اإلدارة املدي���ر العام للهيئة 
العامة للش���باب والرياضة 
فيصل اجلزاف انطلق على 
صالة مركز شباب الدعية الدور 
التمهيدي ملس���ابقة الدوري 
الرياضية  الثقافي لألندي���ة 

املتخصصة والشاملة.
الفرق  وضمت تش���كيلة 
املتنافس���ة ثماني���ة أندي���ة 
اللقاءات  وأس���فرت نتيجة 
عن فوز كل من اليرموك على 
املعاقني والبحري على كاظمة 
بغياب املعاقني وكاظمة، بينما 
فاز الس���املية على القادسية 
احلاصل على نصيب األسد 
من بطوالت الدوري الثقافي، 
كما أس���فرت نتيجة مباراة 
الصليبخات والفحيحيل عن 

فوز نادي الصليبخات.
ونظرا ألن ع���دد األندية 
املش���اركة هذا العام بلغ 13 
ناديا فقد مت تقس���يمها الى 
3 مجموعات وضمت كل من 
املجموعتني األولى والثانية 
4 فرق واملجموعة الثالثة 5 

فرق.
وحضر حفل االفتتاح نائب 
رئيس اللجنة العليا املنظمة 
نوري الهذال وأعضاء اللجنة 
الرياضية  وممثلو األندي���ة 

املشاركة في املسابقة.

جانب من التكرمي

أعضاء جلنة التحكيم

متابعة من احلضور

دورة كروية لـ »غضي« في الجهراء »مهرجان الصيف وكأس العالم« بـ »البيرق« كل خميس وجمعة

أسامة دياب
في اجواء مميزة غمرتها الفرحة ووس���ط حضور جماهيري حاشد، 
افتتح مهرجان »الصيف وكأس العالم« بالبيرق مول في منطقة الفنطاس 
مساء اول من امس، ويهدف املهرجان لتقدمي جتربة صيفية مميزة متزج 
بني املتعة والتسوق وتدخل البهجة والسرور على قلوب االطفال، ينقسم 
املهرجان الى ثالثة اقسام مميزة، االول: ملعب مصغر مجهز لكرة القدم 
داخل املول فيه عدد من اجهزة الڤيديو جيمز والعاب متنوعة، والثاني: 
مسرح يقدم احب الفقرات لقلوب االطفال مثل السيرك والساحر واملشاهد 
الكوميدية وفقرة العلوم املرحة، اما القسم الثالث فيشمل العاب االلوان 
التي تنمي املواهب الفنية لدى االطفال باالضافة الى قسم خاص لرسومات 

الوجه.
وتسعى ادارة البيرق مول الى ان جتعل املجمع قبلة لالسرة الكويتية 
حيث جتتمع حتت س���قف واحد كل ما حتتاج اليه من تس���وق ومتعة 

وترفيه.
جدير بالذكر ان املهرجان سيكون فرصة مميزة الستعراض املواهب 
الفنية والكروية باالضافة الى تقدمي عدد من اجلوائز القيمة للمسابقات 

املختلفة.

نظم رئيس نادي غضي املسائي مدير مدرسة 
غضي ف���ي محافظة اجلهراء نادر حس���ني دورة 
كروية شاركت فيها 3 أندية مسائية في اجلهراء 
وهي: ن���ادي غضي اجلهراء 3 � نادي اجلهراء 1 � 
ن���ادي الواحة 2، حيث فاز في املركز األول نادي 

الواحة وقد قام بتوزيع اجلوائز على الطلبة مدير 
األنشطة التربوية مبنطقة اجلهراء التعليمية شهاب 
اخلراز الذي شجع على تنظيم مثل هذه الدورات 
الرياضية في األندية املسائية الكتشاف املواهب 

الطالبية وصقلها والعمل دائما على تنميتها.

مدير األنشطة يسلم الكأس للفريق الفائز

الرسم على الوجوه

األبناء استمتعوا بأجواء »البيرق«

صورة تذكارية للمشرفني على النادي املسائي مع أعضاء الفريق مشاركات املهرج يشارك احلضور متعتهم في »البيرق«

)كرم دياب(.. وأسئلة وجوائز للحضور


