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مسابقة »اللياقة البدنية« على مالعب »الجيل الجديد«

أقام التوجيه الفن���ي للتربية البدنية )بنني( 
مس���ابقة »اللياق���ة البدنية« وذل���ك على ارض 
مالعب مدرس���ة اجليل اجلديد االبتدائية، شارك 
في املس���ابقة جميع امل���دارس العربية املختلطة 

للتعليم اخلاص.
وقد فاز الطالب عماد محمد بش���ار »مدرسة 

اجليل اجلدي���د« باملركز االول ل���كأس البطولة 
الفردية للياقة البدنية، وحصلت املدرس���ة على 
املركز الثاني لكأس بطولة الفرق للياقة البدنية، 
وحضر املسابقة موجهو وموجهات التربية البدنية 
»بنني« بالتعليم اخلاص وأش���رف على تدريب 

الفريق وسام أبوالنصر ومنار عودة.

صورة جماعية جتمع مديرة املدرسة مليحة جراغ وموجهة التربية البدنية فاطمة بني اخلالد وعددا من معلمات التربية البدنية والفريق الفائز

مشاركة من الطالبات واملعلمات

جانب من مسابقة اللياقة البدنية

جانب من أنشطة مدرسة الفروانية

كأس التميز لمدرسة الفروانية »بنات« »شعلة األمل« في الملتقى تدفئ شتاء ذوي االحتياجات الخاصة 

جانب من احلضور

حضور أسري

حصة ومها وفاطمة مسابقات للحضور

راما واحمد وعبدالرحمن

لقطة تذكارية لعدد من املشاركني

حتت شعار »حتى نضيء شمعة األمل في شتائهم« أقامت مجموعة 
جريدة األمل االلكتروني���ة التطوعية بالتعاون مع النادي الكويتي 
الرياضي للمعاقني امللتقى الربيعي األول إلخواننا من ذوي اإلعاقة، 
فشهد امللتقى حضور العديد من الش���خصيات السياسية والفنية 
التي دأبت على احلضور ومش���اركة فئة ذوي االحتياجات اخلاصة 

في امللتقى. 
وأكد رئيس مجموعة جريدة األمل اإللكترونية التطوعية عبداهلل 
الشمري على ضرورة حتقيق اإلدماج االجتماعي بني املعاق والفرد 
الس���وي، مش���يرا الى أن أغلب العباقرة في املجتمعات األخرى هم 
من ذوي اإلعاقة، وقال أن املجتمع الكويتي يزخر بالعديد من ذوي 
اإلعاقة املبدعني واألبطال الذين كان لهم ش���أنهم الدولي واآلسيوي 
والعاملي، والكثير منه���م قد رفعوا علم الكويت في احملافل الدولية 
بجميع املجاالت.  وأشار الشمري الى ضرورة تغيير نظرة املجتمع 
الكويتي بالنس���بة لهذه الفئة، منوها الى أن هناك العديد من فئات 
املجتم���ع الكويتي تنظر الى هذه فئة الفئة نظرة االس���تهزاء وعدم 

املباالة، موضحا أن هذه الفئة غالية على قلوب كل املجتمعات.

توجت مدرسة الفروانية املتوسطة »بنات« بالتميز فتألقت 
في سماء التفرد وحازت كأس التميز للمرة الثانية عن جدارة 
واستحقاق في عهد ادارتها املتميزة وقيادتها احلكيمة بريادة 
مديرة املدرس���ة نرجس طاهر وقد ش���رفها باحلضور كوكبة 
من مديري ومديرات املدارس على رأسهم مراقب املرحلة مرمي 
احلسينان، وذلك ليقفوا على مدى سموها ورقيها خلقيا وعلميا 

واداريا.

ترحيب باحلضور

»ديڤا جالم « تقيم
 ملتقى المرأة  21 الجاري

يوم مفتوح لـ »الدراسات اإلسالمية« ودور القرآن في المخيم الربيعي

ت��ق����ي���م 
مجموعة »ديڤا 
جالم« الكويت، 
امللتقى النسائي 
العامل���ي الول 
مرة في الكويت 
م���ن 21 ال���ى 
24 اجل���اري، 
برعاية كل من 
مركز املؤمترات 
وشركة »توني 
ان������د ج��اي« 
الكورني����ش 
ونادي سيدات 
ل  عم��������ا ال ا
وامله���ني����ات 

للكويت التابع ملنظمة سيدات االعمال واملهنيات 
العاملية.

وصرحت الرئيس التنفيذي للمجموعة عبير 
العبداجلليل ب���أن االحتفال الع��املي يب����دأ الول 
مرة من الكويت وميتد ملدة اربعة ايام، وس����يليه 
اق�����ام���ة نفس امللتقى في دول عربية واوروبية 
مس���ت����قبال، وقال���ت: ان الفكرة ف���ي اقامة هذا 
امللتقى هي التعريف باحتياجات املرأة وتوفيرها 
حتت س���قف واحد ونشر توعية انثوية متكاملة 
للمرأة العصرية والتي تشمل اهتماماتها الثقافية 
والتجميلية والصحية واخلدمات الراقية، اضافة 
الى ان احلدث سيكون ملتقى نسائيا راقيا للتعريف 
مبا يتوافر للمرأة من منتجات وخدمات في الكويت 

والشرق االوسط.
واض���اف���ت ال���عبداجلليل ان اي���ام املل���تقى 
اي���ض���ا س���يتخللها ورش عمل خاص���ة باملرأة 
واهتماماتها اضافة الى املعرض املصاحب للملتقى 
والذي تش���ارك فيه جهات مختلف���ة من الكويت 

وخارجها.
ومن املشاركني: شركة محمد ناصر الهاجري، 
هيلث كير كلينيك، مصممة االزياء وخبيرة التجميل 
زهراء القاسم، والعديد من االسماء االخرى، ومن 
قطر: املصمم القطري فهد محمد، ومن لبنان: املصمم 
املعماري: م.منيف نعمة ومصمم االكسسوارات: 

زياد عباس.

عبير عبداجلليل

فهد اخلزي

أقامت إدارة الدراسات اإلسالمية 
ب����وزارة األوقاف الي����وم املفتوح 
ملوظفي اإلدارة ومراكز دور القرآن 
الكرمي التابعة لها باملخيم الربيعي 
السنوي إلدارة الدراسات، والذي 
تخلله العديد من األنشطة الرياضية 
والثقافية الشيقة واملفيدة والتي 
نالت إعجاب واستحس����ان جميع 

املشاركني في اليوم املفتوح. 
وفي تصريح صحافي قال مراقب 
األنشطة واخلدمات املساندة بإدارة 
الدراسات اإلس����المية فهد محمد 
اخلزي في تصريح صحافي إن إدارة 
الدراسات اإلسالمية تولي أهمية 
كبيرة إلقامة األنشطة االجتماعية، 
مشيدا باألنش����طة املتنوعة التي 
املفت����وح، الفتا  اليوم  تضمنه����ا 
إلى أن مثل هذه األنش����طة تعود 
بالنفع على جميع املنتسبني إلدارة 
الدراسات اإلسالمية، والدارسني 
في مراك����ز دور القرآن الكرمي من 
حيث جتديد نشاطهم وقضاء يوم 
العمل بكل  مفيد يواصلون بعده 
جدية وإقب����ال. وأوضح أن اليوم 
الربيعي تضمن  املفتوح باملخيم 
املتميزة  العديد م����ن األنش����طة 
التي ش����ملت أنش����طة رياضية، 
والعاب مرحة جلميع املشاركني، 
ومس����ابقات ثقافية، نالت إعجاب 

جميع احلضور.

جانب من النشاط الرياضي

لقطة لعدد من املشاركني

)قاسم باشا(جولة في املعرض


