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)كرم دياب(

 خيرت: الكويت تمتلك منظومة إعالمية 
تتسم بالموضوعية والرشد والمسؤولية

»الشباب والرياضة« تنظم مسابقة المشاريع 
الصناعية ألعضاء مراكز الشباب 26 الجاري

عبدالاله: الكويت السابعة عالميًا في اإلصابة بالسكر
خالل ندوة طبية نظمها المكتب الثقافي للسفارة المصرية برعاية السفير

 انطالق المسابقة الـ 18 لميكانيكا السيارات
واألنظمة المرورية بلقاء تنويري في النادي العلمي

قال ام���ن عام النادي العلمي رئيس اللجنة 
العليا املنظمة ملس���ابقة ميكانيكا الس���يارات 
واألنظمة املرورية الثامنة عشرة 2010 م.أحمد 
املنفوحي ان املهمة أصبحت صعبة في تواصل 
جناح املس���ابقة نظرا ملا حققته املس���ابقة من 
جناحات متتالية خالل السنوات ال� 17 من عمر 
املسابقة، واملكانة الرائدة واالتساع واالنتشار 
الكبيرين اللذين حققتهما املسابقة وهو ما زاد 
العبء على اللجنة العليا والقائمن على تنظيم 
املسابقة لتواصل النجاح املستمر وحتقيق أهدافها 
املرجوة والناجحة عاما بعد عام واضافة محاور 
جدي���دة تتميز بفنيتها وتطورها هذا العام من 

خالل الترتيب والتخطيط لذلك مع اللجنة الفنية 
جاء ذلك مبناسبة انطالق املسابقة بلقاء تنويري 
ملدرسي ومدرسات وزارة التربية املشرفن على 
فرق املدارس التي ستشارك في املسابقة. حاضر 
فيه رئيس وأعضاء اللجنة الفنية للمسابقة حيث 
طرح رئيس اللجنة الفنية للمس���ابقة م.خالد 
احلسن ما تباحثته اللجنة حول اضافة محاور 
جديدة تسهم بدورها في تطوير املسابقة وبالتالي 
التطوير واالرتق���اء بقدرات الطلبة والطالبات 
الذين سيشاركون في التوعية املرورية ومهارة 
القي���ادة وصيانة املركبة وغيرها من التقنيات 

املهمة واملفيدة لهم.

القاهرة ـ هناء السيد
أشاد رئيس الهيئة العامة لالستعالمات املصرية 
السفير إسماعيل خيرت باإلعالم الكويتي واصفا اياه 
باإلعالم الرش����يد واملتوازن جاء ذلك خالل استقبال 
خيرت لرئيس مجل����س االدارة واملدير العام لوكالة 
االنباء الكويتية الش����يخ مبارك الدعيج حيث ترأس 
وفد الكويت املش����ارك ف����ي اجتماعات احتاد وكاالت 
االنباء العربية الذي اختتم اعماله بالقاهرة مؤخرا ومت 
انتخاب الشيخ مبارك الدعيج نائبا لرئيس االحتاد واكد 
خيرت ان زيارة الشيخ مبارك تأتي في إطار اللقاءات 
األخوية واحلميمية باإلضافة إلى برتوكول القائم بن 
الهيئة وكونا، وأشار إلى أن الكويت حتظى مبنظومة 

إعالمية تتسم باملوضوعية والرشد واملسؤولية األمر 
الذي اسهم في وضعها بن مصاف األجهزة اإلعالمية 
العربية.  بدوره أكد رئيس مجلس اإلدارة املدير العام 
ل� »كونا« الش����يخ مبارك الدعي����ج أن الهيئة العامة 
لالستعالمات مبصر مساهم فاعل ومؤثر في ترسيخ 
العالقات األخوي����ة والتاريخية بن الكويت ومصر. 
وأوضح الشيخ مبارك عقب لقائه مع السفير خيرت 
أن زيارته للهيئة تأت����ي انطالقا من حرص »كونا« 
عل����ى تفعيل بروتوكول التع����اون القائم مع الهيئة 
وتبادل الزيارات واخلبرات والتواصل الدائم مع الهيئة 
باعتبارها من أهم اجلهات اإلعالمية مبصر معربا عن 

تقديره جلميع التسهيالت التي تقد

خالل لقاء مع رئيس مجلس إدارة »كونا«

)ناصر عبدالسيد(الشيخ مبارك الدعيج والسفير اسماعيل خيرت يتبادالن الهدايا التذكارية

مشعل الهدبة وداود األحمد خالل املؤمتر الصحافي

)كرم دياب(د.نبيلة عبدالاله تلقي محاضرتها

سامي الرشيد ود.صالح املضحي يتبادالن االتفاقية

الرشيد: شركة نفط الكويت ستخفض انبعاثاتها
الناتجة عن حرق الغاز إلى 1% بحلول عام 2011

للبيئة من خالل مساندتها في اجناح مهامها 
حلماية البيئة واحملافظة على صحة االنسان 
وبذلها اجلهود الواضح����ة الجناح الهيئة 
في حتقيق اهدافها االستراتيجية املتعلقة 
بايجاد نظام فعال لتنفيذ ومتابعة التقيد 

بالنظم والتشريعات البيئية.
ولفت الى ان ثمرة هذا التعاون ان اتفق 
اجلانبان على اعداد وثيقة »مذكرة التفاهم« 
فيم����ا بينهما به����دف احملافظة على جودة 
الهواء اجلوي في مناطق عمليات الشركة 
واملناطق احمليطة بها ووضع وتنفيذ خطة 
ش����املة الدارة االلزام وااللتزام بالقوانن 

واللوائح البيئية.
بدوره قال مدير عام الهيئة العامة للبيئة 
د.ص����الح املضحي الذي وق����ع املذكرة عن 
جانب الهيئة في تصريح على هامش احلفل 
ان املذك����رة تتضمن 12 بن����دا ابرزها البند 
املتعلق مبمارسة الهيئة االشراف واملراقبة 
على خفض االنبعاثات الناجتة عن عمليات 
الش����ركة خالل ال� 5 سنوات املقبلة، وآخر 
متعلق بالتدريب، حيث سيتم خالل 5 سنوات 
تدريب جميع موظفي الشركة والعاملن فيها 
على كل املعايير واألمور البيئية املتعلقة 
مبجال عملهم من قبل الهيئة هذا الى جانب 
الدورات التدريبية اخلاصة التي يقومون 
بها مما سيرفع سقف عملهم ومعرفتهم بكل 

القضايا البيئية املتعلقة.

نفط الكويت والهيئة العامة للبيئة ليس 
وليد يومنا هذا، بل بدأ منذ سنوات طويلة، 
كما ان الشركة حريصة على التعاون املستمر 
مع الهيئة، وقد وضعت  في قمة أولوياتها 
تطوير وتطبيق برامج لضمان عدم تأثير 
عملياتها على جودة البيئة احمليطة وذلك 

بالتعاون مع الهيئة العامة للبيئة.
وقال: ان شركة نفط الكويت حريصة 
على التعاون املس����تمر م����ع الهيئة العامة 

بيئة صحية سليمة من أي تأثيرات بسبب 
عمليات االستكشاف وانتاج النفط والغاز. 
كما ان الشركة تعمل جاهدة للوصول الى 
اهدافها في تطبيق سياسة الصحة والسالمة 
والبيئة، وتتميز كش����ركة متخصصة في 
انتاج النفط والغ����از، وتكون في مصاف 
الشركات العاملية وكذلك التزامها باحلفاظ 

على الصحة والسالمة والبيئة.
وأشار الى ان التعاون الوثيق بن شركة 

دارين العلي
أكد رئيس مجلس االدارة والعضو املنتدب 
لشركة نفط الكويت سامي الرشيد ان الشركة 
س����تقوم بتخفيض انبعاثاتها الناجتة عن 
حرق الغاز في احلقول الى 1% بحلول عام 

2011 بع�د ان كان��ت 17% في العام 2005.
كالم الرشيد جاء على هامش توقيع مذكرة 
تفاهم مع الهيئة العامة للبيئة امس بقيمة 12 
مليون دوالر يتم مبقتضاها خفض انبعاثات 
الشركة الى أدنى مس����توياتها خالل ال� 5 
سنوات املقبلة، وتكون الهيئة جهة رقابية 

اشرافية تتابع التزام الشركة بذلك.
وقال الرشيد ان الوصول الى نسبة %1 
من االنبعاثات كان حتديا كبيرا، ولكن اتضح 
انها قابلة للتطبيق، مشيرا الى ان االنبعاثات 
اليوم تصل الى نسبة 2.5% وبحلول 2011 
س����تصل الى 1%، وان الش����ركة استطاعت 
حتقيق خفض ف����ي االنبعاثات الى حدود 
0.2% في جنوب شرق البالد وهي املنطقة 
االقرب لالحياء السكنية، وهذا يعتبر من 
االجنازات الكبيرة ويصب في مجال حتسن 

مستوى االنبعاثات.
وكان قد أوض����ح في كلمته خالل حفل 
التوقيع ان شركة نفط الكويت وضعت منذ 
بداية انطالقها كشركة متخصصة في انتاج 
النفط والغ����از نصب عينيها احلفاظ على 
صحة العاملن وسالمة املرافق واحلفاظ على 

منتصف العام املاضي لبحث سبل 
ومجاالت التعاون ومت خالله االتفاق 
على ضرورة تفعي���ل دور مراكز 
الش���باب من خالل برامج لتنمية 
قدرات الشباب ومواهبهم، وبالتالي 
ش���كلت جلنة مشتركة قامت أوال 
بتقييم وضع مراكز الشباب وإعداد 

تصور كامل عنها.
واوضح األحمد ان املسابقة هي 
التعاون والهيئة املنظمة  باكورة 
وأولى اخلطوات التنفيذية التي تقوم 
على إعداد مسابقات في التطبيقات 
الصناعية جلذب الطالب لألنشطة 
العملية وما يواكبها من جلسات 
تثقيفية وورش عمل تثري جتارب 

الشباب وتصقل مواهبهم.

السكر، ويقل حدوثه حول س����ن الثالثن، ثم يعود 
الى الظهور بعد س����ن األربعن فيما يس����مى بسكر 
متوسطي العمر او النوع الثاني من السكر، مضيفة 
الى انه بالرغم من هذه املقاييس اال انها اختلفت اآلن 
فنرى اطفاال يصابون بالنوع الثاني، والكبار يصابون 
بالنوع األول. وزادت: ان س����كر النوع االول يحدث 
نتيجة خلل في خالي����ا البنكرياس يجعلها تضمر، 
ولهذا فإن املريض حياته تعتمد على األنسولن، اما 
االعراض ففي معظم احلاالت يصاب الطفل او املراهق 
خالل اسبوع او اسبوعن، بأعراض ظاهرة وواضحة 
تتمثل في التبول املستمر، وشرب املاء بنهم، وفقدان 
واضح في الوزن، والش����عور بهبوط شديد، ثم عدم 
انتباه في املدرسة، وسرعة التهيج والتوتر، والشغف 
الش����ديد لتناول احللويات والسكريات، محذرة من 
انه اذا لم يالحظ اهل الطفل ذلك ملعاجلته فقد تزداد 
احلال����ة خطورة فيصاب بقيء عنيف ومس����تمر ثم 
جفاف مطرد وتش����نجات عصبية وقد ينتهي األمر 

بحدوث غيبوبة سكرية.

تنويع األنش���طة الرياضية، الفتا 
الى ان مسابقة املشاريع الصناعية 
ألعضاء مراكز الش���باب هي نواة 
لعدد من املشاريع األخرى في علم 
احليوان والبيئة والروبوت والتي 
ستحدث حتوالت جذرية في املراكز 
في املستقبل القريب. وكشف عن 
نية الهيئة لتكوين برملان شبابي 
يعمل على نش���ر الثقافة والوعي 

السياسي بن الشباب والناشئة.
ومن جهته أشار املدير اإلقليمي 
ملكتب املنظمة العاملية الس���تثمار 
أوقات الفراغ بالعلوم والتكنولوجيا 
في قارة آسيا )امللست( داود األحمد 
الذي جمع »امللس���ت«  اللقاء  الى 
والهيئة العامة للشباب والرياضة 

أسامة دياب
أقامت الهيئة العامة للش���باب 
والرياضة مؤمترا صحافيا أمس 
لإلعالن عن مس���ابقة املش���اريع 
الصناعية ألعضاء مراكز الشباب 
والتي تنظمها ادارة مراكز الشباب 
بالهيئة بالتعاون مع املكتب اإلقليمي 
للمنظمة العاملية الستثمار أوقات 
الفراغ بالعلوم والتكنولوجيا في 
قارة آسيا )امللست( واملزمع عقدها 
في الفت���رة من 26 إلى 31 اجلاري 
حتت رعاية رئيس مجلس اإلدارة 
واملدير العام للهيئة العامة للشباب 
والرياضة اللواء فيصل اجلزاف.

وأكد مدير ادارة مراكز الشباب 
بالهيئة مشعل الهدبة ان مسابقة 
املشاريع الصناعية ألعضاء مراكز 
الشباب هي ثمرة تعاون مثمر بن 
الهيئة واملنظمة العاملية الستثمار 
أوقات الفراغ بالعلوم والتكنولوجيا 
)امللس���ت( من أجل نشر الثقافة 
العملي���ة وتطبيقاتها بن أعضاء 
مراكز الش���باب خ���الل آلية عمل 

مشتركة.
واوضح الهدبة ان التعاون مع 
الدولية يثري اخلبرات  املنظمات 
ويحدث تغيرا نوعيا في أسلوب 
ومنهجية املراكز في مخاطبة الشباب 
بلغ���ة عصرهم، مش���يرا حلرص 
الهيئة عل���ى فتح مجاالت جديدة 
أمام الش���باب والناشئة من خالل 

حنان عبدالمعبود
قالت اس����تاذ ورئيس قسم الباطنية بكلية الطب 
جامعة الكويت د.نبيلة عبدالاله: ان الفراعنة هم اول 
من وصف وشخص مرض السكر والذي جاء وصفه 
في مخطوطاتهم بأنه س����بب كثرة التبول والعطش 
الش����ديد، وضمور اجلسم، وهو تاريخيا اول وصف 
للمرض، وتاله بعد ذلك في احلضارات األخرى وصف 
مشابه. وأضافت د.عبدالاله خالل الندوة الطبية التي 
نظمها املكتب الثقافي لسفارة جمهورية مصر العربية 
مبقره، حتت رعاية س����فير مصر لدى الكويت طاهر 
فرحات، وحضور رئيس املكتب االعالمي املستشار 
معتز محمد امن، حتت عنوان »مرض السكر � النوع 
الثاني � األس����باب � األعراض � املضاعفات � العالج« 
ان مرض الس����كر ينقس����م الى عدة انواع منها سكر 
احلمل، وانواع اخرى، مش����يرة الى ان مرض السكر 
من النوع الثاني منتشر بكثرة والذي كان بالسابق 
ال يصيب االطفال ويوصف بالوباء، الفتا الى انه في 

الوقت احلالي يصابون به.
وقالت: ان تشخيص مرض السكر تغير منذ عام 
1997 فأصبحت القراءات اقل من ذي قبل فمقياس السكر 
أقل من 5.6 يعتبر شخصا طبيعيا بينما اذا كان 6.9 
يكون الشخص معرضا لالصابة بالسكر، وأصبحت 
القراءة 7 هي التي تعني ان الشخص مصاب بالسكر. 
وذكرت ان االحصاءات العاملية جاء فيها ان الكويت 
هي السابعة عامليا في االصابة مبرض السكر، وقبلها 
البحري����ن واالمارات في منطقة اخلليج، وخاصة ان 
العامل الوراثي له دور كبير، في اخلليج بعد 20 عاما 
ستكون األرقام مخيفة، موضحة ان االصابة بالسكر 

في العالم ستكون 350 مليونا بحلول عام 2025.
وبين����ت د.عبدالاله ان امل����رض نادر احلدوث في 
األطفال حديثي الوالدة، مش����يرة الى انه تزيد نسبة 
حدوثه بالتدريج حتى س����ن البلوغ، وهو ما يسمى 
بسكر االطفال، او بسكر املراهقن او النوع األول من 

توقيع اتفاقية لتحسين جودة الهواء والبيئة بقيمة 12 مليون دوالر

المضحي: االتفاقية تتضمن إشـراف الهيئة على خفض االنبعاثات وتدريب عاملي الشركة بيئياً 

إقبال كبير من المهندسين على زيارة معرض اإلسكان

 القحطاني: نرفض المساس بأبناء القبائل
حذرت جمعية املهندسني من املساس بالوحدة 
الوطني��ة الكويتية والتي متثل خط الدفاع عن 
الوطن وصمام امانه االول في وجه اي اطماع 
يواجهها، مش��ددة على ضرورة محاسبة من 
يحاول املس��اس به��ذه الوح��دة التي جمعت 
ابن��اء الكويت من مختلف االع��راق واملذاهب 
والتلونات السياس��ية. وق��ال رئيس اجلمعية 
م.طالل القحطاني في تصريح له اول من امس 
)الثالثاء(: ان املهندسني الكويتيني يستغربون 
من محاوالت البعض املس��اس بأبناء الكويت 
وشق حلمتهم ووحدتهم الوطنية، ويدعون ذوي 
احلكمة والرأي الى العمل والتحرك سريعا لوأد 

اي محاولة تستهدف ابناء الكويت عموما وابناء 
القبائل بشكل خاص، والذين يشكلون اساسا 
متينا من النسيج االجتماعي الكويتي بكل اطيافه 
وفئاته السياسية. وحذر القحطاني من االجنراف 
وراء مجموعة من الغوغائيني الذين يهفون الى 
تقسيم املجتمع الكويتي وشق حلمته االجتماعية 
والوطنية. داعيا الى محاسبة من يحاول املساس 
بهذه الوحدة، والنأي عمن يحاولون القيام به، 
وااللتفاف حلل املش��اكل الكبي��رة التي تعاني 
منها البالد في مختل��ف املجاالت االقتصادية 
والتربوية والصحية وتطوير البنية التحتية مبا 

يتواءم مع احتياجات املرحلة املقبلة.

 »السكنية« وّزعت 171 قسيمة 
في مشروع شمال غرب الصليبخات

حمد العنزي
العامة  وزع���ت املؤسس���ة 
للرعاية الس���كنية امس الدفعة 
األولى من مشروع شمال غرب 
الصليبخات على املخطط والتي 
تش���مل 171 قس���يمة ألصحاب 
التخصي���ص حت���ى تاريخ 24 

يونيو 1995.
وقالت املؤسس���ة في بيان 
صحافي ان مشروع شمال غرب 
الصليبخات احد املش���روعات 
احلديثة الت���ي تقع بالقرب من 
االمت���داد العمران���ي وهو يطل 

على اجلهة الشرقية من شاطئ 
اخلليج العربي من جهة الشمال 
وطريق جم���ال عبدالناصر من 
جه���ة اجلن���وب. وأوض���ح ان 
مساحة املش���روع تقدر بنحو 
236.51 هكتارا وتش���تمل على 
1736 وحدة سكنية مقسمة الى 
1030 قس���يمة و396 بيتا و310 
شقق مبس���احة 400 متر مربع 
مضيفة ان املشروع يضم عددا 
من املرافق احلكومية من مدارس 
ومساجد ومركز ضاحية ومركز 

صحي وغيرها من اخلدمات.

2008 والعام 2009 مع بدء ظهور 
بوادر التعافي لالقتصاد العاملي، 
لتدخل الش���ركة الى العام 2010 
بانطالقة جديدة وواعدة بالنظر 
الى احلجم الضخم من املشاريع 
الكبيرة املزمع طرحها في السوقن 

احمللي واخلليجي.
واع���رب مدي���ر عام ش���ركة 
الصناعات النظمة البناء � ذراع 
املق���اوالت واململوك���ة لش���ركة 
الصناعات الوطنية � د.س���عود 
الفرحان عن امتنانه ملا شهده من 
اهتمام كبير مبنتجات الشركة من 
قبل املواطنن في معرض االسكان 
الثالث عشر املقام في قاعة الراية 

بفندق كورت يارد ماريوت.
وب���ن ان اهتم���ام املواطنن 

احلكومية املختلفة لتوفير املسكن 
املناسب واملالئم للمواطن الكويتي 

في جميع مناطق الكويت.
من جهته، قال املدير التنفيذي 
لشركة هندسة وصناعة التكييف 
)داسكو( حسن جوهر ان الشركة 
ال���ى ترس���يخ وتطوير  تهدف 
وزي���ادة التعري���ف بالش���ركة 
وقطاعاتها املختلفة وكل منتجاتها 
وخدماتها املتميزة وتقدمي افضل 
الهندس���ية  اخلدمات واحللول 
لعمالء االسكان، خاصة اصحاب 
القسائم اجلديدة، والتفاعل الكامل 
والتواصل مع هذا القطاع الضخم 
من العمالء، خاص���ة بعد حالة 
الرك���ود العاملي واحمللي، والتي 
العام  اواخر  سادت السوق منذ 

مجموعة معرفي الهندسية وشركة 
الوسول وشركة الروابط الكويتية 
� البريطانية وشركة الغامن للمواد 
اخلصوصية. ويشارك في املعرض 
اكثر من ستن شركة ومؤسسة 

تعمل في قطاع االسكان.
مدير ع���ام البلدي���ة م.احمد 
الصبيح صرح بأن بلدية الكويت 
تش���ارك في املع���رض لتعريف 
املواطن���ن واملقيم���ن بدورها 
املهم في املجال االسكاني، حيث 
تقوم باعداد املخططات النهائية 
للقسائم االس���كانية واخلدمية، 
سواء الصناعية او التجارية او 
الزراعية، كذل���ك حتديد مواقع 
العامة ودور  اخلدمات واملرافق 
البلدية في التنسيق بن اجلهات 

تركز على منتج »بالطات االسقف 
اجلاهزة« والذي وجد فيه الكثير 
من الزوار احلل االمثل والسريع 
ملتطلبات البناء لديهم، الس���يما 
انشاء مبان ملحقة او تعلية ادوار 
ملا تتميز به من س���رعة التنفيذ 

وخفة الوزن.
املش���اريع  مدي���ر  وق���ال 
واملناقصات بش���ركة املس���يلة 
الزراعي���ة م.محمد  للمق���اوالت 
الش���ركة تشارك  ان  ابواحلسن 
في معرض االسكان الثالث عشر، 
حيث تقوم بعرض وتقدمي افكار 
واقتراحات وتصاميم هندس���ية 
التجميلية  الزراع���ة  ملش���اريع 
وديكوراتها املتميزة التي تضيف 
الطابع اجلمالي للحدائق )املنزلية 
والعامة(، واجلديد هو تقدمي آخر 
املس���تجدات في مجال املقاوالت 
الزراعي���ة التجميلية وتنفيذها 
بأحدث التقنيات وتوفير احللول 

واالقتراحات املناسبة.
اما مدير ادارة العالقات العامة 
مبجموعة معرفي حامد الشمري 
فق���ال ان املجموعة تش���ارك في 
املع���رض بعدة منتج���ات، منها 
الكهربائية  املصاعد والس���اللم 
وصنع الكويت للقوالب اخلفيفة 
البولس���ترين وصب  لالنت���اج 
اخلرس���انة العازلة واالرضيات 
واالس���قف )هورودي( وشركة 
التكيي���ف  هندس���ة وصناع���ة 
)داس���كو( لالملنيوم والتكييف 
الغزير للتجارة، حيث  ومصنع 
قام ببناء اكبر سفينة خشبية في 
العالم موجودة بفندق راديسون 

ساس.

تس���تمر انش���طة مع���رض 
االسكان ال� 13 الذي افتتحه نائب 
رئيس مجلس الوزراء للشؤون 
االقتصادية ووزير الدولة لشؤون 
الدولة لشؤون  االسكان ووزير 
التنمية الشيخ احمد الفهد صباح 
االثنن املاضي بقاعة الراية بفندق 
ك���ورت يارد ماري���وت ويختتم 
انشطته اليوم في الثامنة والنصف 
مساء، وتستمر االنشطة وسط 

اقبال كبير من اجلمهور.
تقيم املعرض جمعية املهندسن 
للسنة ال� 13 على التوالي، وتعده 
وتنظمه الشركة املتحدة للتسويق 
 ،)UNIEXPO( وتنظيم املعارض
وفتح ابوابه للجمهور من الساعة 
التاس���عة صباحا حتى الواحدة 
ظه���را وم���ن الس���اعة الرابعة 
الثامنة  والنصف عصرا حت���ى 
والنصف مساء يوميا، وارتفع عدد 
زواره هذا العام بفضل االسعار 
املنافسة واملعروضات اجلديدة 

من املنتجات واخلدمات.
ويقام املعرض برعاية عدد من 
اجلهات احلكومية واالهلية من 
بينها املؤسس���ة العامة للرعاية 
السكنية ووزارة االشغال ووزارة 
الكويت،  الكهرباء واملاء وبلدية 
كما يرعاه مجموعة من الشركات 
الكبرى من بينها مجموعة اخلرافي 
وشركة الصناعات الوطنية وشركة 
س���دمي الكويت وشركة يوسف 
الغامن واوالده وسيراميك  احمد 
رأس اخليمة وش���ركة اخلليج 
العربي القابضة وشركة اخلليج 
للكابالت والصناعات الكهربائية 
ومصنع الجن للمعادن وشركة 

تختتم أنشطته مساء اليوم في قاعة الراية

حامد الشمري حسني جوهر د.سعود الفرحان م.أحمد الصبيح م.طالل القحطاني


