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الشيف طاهر وعائلته

فقرة فنية للبراعم أدينها جناح دار الطيب للعطور املالكي مع مشاركتني في املعرض

الهاجري مكرما الزميل خالد فوزي

متابعة لفقرات املهرجان

الشيخة أمل احلمود أثناء افتتاح معرض »ويتشي هاندي 2«

.. وجولة في املعرض

درع تكرميية تقديرا للجهود املبذولة

الفودري والهاجري وفوزي يتوسطون املكرمني من كويت تاميز

جانب من املشاركني في مهرجان الشواء

الزميل خالد فوزي متوسطا جلنة التحكيم عادل شعبان ورياض عواد يكرمان الشيف أنور

آالف الزوار اشتركوا في مهرجان الشواء بالجزيرة الخضراء
في جو عائلي بهيج ومشمس 
نظمت شركة املشروعات السياحية 
مهرجانها الرابع للش���واء حتت 
شعار »الغذاء الصحي« في اجلزيرة 
اخلضراء. واس���تقبلت اجلزيرة 
اخلضراء اآلالف من الزوار، وشارك 
أكثر من 120 زائرا في املسابقة التي 
أعدت خصيص���ا الختيار أفضل 
األطباق من املشويات التي قاموا 
بتقدميها، وقد مت اختيار الفائزين 
من املشاركني في املسابقة من خالل 
جلنة التحكيم ملهرجان الش���واء 
واملكونة من الشيف طاهر بن هادي 
كرمي والشيف أنور سرور والشيف 

محمود سمير من أبراج الكويت، وقد أعدت اجلزيرة 
اخلضراء برنامجا ترفيهيا وترويحيا اشترك فيه 
العديد من الفنانني والفرق الفنية وكذلك املسابقات 

املتنوعة املختلفة التي اشترك فيها 
الكبار والصغار.

 م���ن جه���ة اخ���رى وبدعوة 
من نائ���ب رئيس مجلس اإلدارة 
لش���ركة  املنت���دب  والعض���و 
املشروعات السياحية خالد الغامن 
اس���تضافت اجلزيرة اخلضراء 
تزامن���ا م���ع مهرجان الش���واء 
موظفي جري���دة »كويت تاميز« 
وأس���رهم في يوم مفتوح أعدت 
خالله اجلزيرة اخلضراء برنامجا 
ترفيهيا وترويجيا، وقد قام ناصر 
الفودري مشرف اجلزيرة اخلضراء 
الهاجري بتكرمي جريدة  ومحمد 
كوي���ت تاميز وجلنة التحكي���م ووزعت اجلوائز 
على الفائزين في املهرجان والزوار واملش���اركني 

في أنشطته.

خالد الغامن

مهرجان فني بمدرسة عفراء بنت عبيد
التعليم  حتت رعاية مراقبة 
االبتدائ���ي مبنطق���ة األحمدي 
التعليمية منيفة العنزي وحضور 
املوجهة األولى للتربية البدنية 
بن���ات واملوجهة الفنية انتصار 
العس���الوي وموجهات التربية 
البدنية باملنطقة واملدرس���ات، 
أقامت مدرسة عفراء بنت عبيد 
مهرجانا بعنوان »أنشطة التربية 
الس���معية  البدنية بالوس���ائل 
والبصري���ة«، وب���دأ املهرجان 
بالسالم الوطني ثم آيات من الذكر 
احلكيم، كما مت استعراض بعض 
الفقرات الهادفة ثم مت املرور على 
املعرض الذي احتوى على العديد 
من الوسائل التعليمية احلديثة 
والهادفة املستخدمة في املناهج 
اجلديدة. وفي اخلتام أثنت مديرة 
املدرس���ة اجلوهرة معرفي على 
اجلهود املبذولة من قبل رئيسة 
القسم ش���عاع النامي ومعلمات 

قسم التربية البدنية.

أمل الحمود رعت معرض
 »ويتشي هاندي2«

افتتحت رئيس���ة جمعية 
ش���باب الكويت الشيخة أمل 
احلم���ود الصب���اح معرض 
»ويتش���ي هان���دي 2« الذي 
تنظمه هناء املالكي مبشاركة 
نخب���ة من مصمم���ي األزياء 
الكويتيني ومصنعي العطور 
واإلكسس���وارات مبا يحقق 
متطلبات كل م���ا يلزم املرأة 
العصرية وتلبية االحتياجات 

املتسارعة لألسرة.
وأشادت الشيخة أمل احلمود 
القائمني على تنظيم  بجهود 
املعرض، مؤكدة حرصها على 
حضور حفل االفتتاح انطالقا 
من إميانها بأهمية توفير الدعم 

جلميع الطاقات الكويتية املنتجة سواء احملترفون أو الهواة من 
الشباب وعلى وجه التحديد أصحاب املواهب ومن هم في بداية 
الطريق كي يتسنى لهم جتاوز العقبات وحتقيق طموحاتهم.

وأش���ارت احلمود التي رعت حفل االفتتاح الى ان مثل هذه 
املعارض حتفز الشباب على العمل واالعتماد على النفس، مؤكدة 

انها تدعم مثل هذه املعارض.
من جانبها، قالت مديرة مركز »ويتشي هاندي« هناء املالكي 
انه نزوال عند رغبة املشاركني واملشاركات في إيجاد بيئة تتوافر 
فيها متطلبات املرأة الكويتية، ارت���أى املركز تنظيم املعرض 

الثاني ملن يبحث عن التميز وخصوصية التسوق.
وأضاف���ت املالكي انه يضاف الى ه���ذه اخلصوصية جانب 
آخر يتمثل في توفير احلرية للس���يدات للمشاركة في عرض 
بضائعهن وتقدمي أفكارهن املتجددة في مختلف متطلبات املرأة 
الكويتية والتي تتنوع بني العبايات الفخمة والدراريع املميزة 
واملالبس الراقية والعصري���ة، إضافة الى األنواع املتميزة من 
العطور والبخور ومس���تحضرات التجميل وفساتني السهرة 

واإلكسسوارات.
وأش���ارت املالكي إل���ى ان جناح املع���رض األول دفعها الى 
استنباط فكرة التس���وق احلر وترسيخ مفهومه الواسع لهذا 
التس���وق باعتماد التميز من خالل عرض مستلزمات األسرة 

واملرأة والطفل.

هناء املالكي


