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اللواء م.فيصل اجلزاف متوسطا املشاركني في البرنامج

ختام ناجح لـ »المشاريع الصناعية األولى«
لمراكز الشباب

برعاي���ة وحضور رئيس مجلس اإلدارة املدي���ر العام للهيئة العامة 
للش���باب والرياضة اللواء م.فيصل اجلزاف، اختتمت مبركز الش���باب 
العارضية، املس���ابقة األولى للمش���اريع الصناعية التي نظمتها الهيئة 
العضاء مراكز الش���باب بالتعاون والتنسيق مع املكتب اإلقليمي لقادة 
آسيا »امللست« بالكويت التابع للمنظمة العاملية الستثمار أوقات الفراغ 

بالعلوم والتكنولوجيا.
حضر ختام املسابقة من جانب الهيئة كل من نائب املدير العام لشؤون 
الشباب جاس���م يعقوب، ومدير إدارة مراكز الشباب مشعل الهدبة، الى 
جانب العديد من املسؤولني ورؤساء املراكز، كما حضر حفل اخلتام من 
جانب املنظمة العاملية م.عدنان يوسف الرئيس التنفيذي، وداود األحمد 

املدير اإلقليمي.
وفاز باملركز األول وحققه لقب املسابقة مركز شباب اجلهراء املكون من 
عبدالوهاب جاسم، وسليمان خالد، وباملركز الثاني مركز شباب القصور 
املكون من مشعل خليف، وجاسم اجلريد، وباملركز الثالث مركز شباب 

الفيحاء املكون من محمد صباح وعايد محمد.
وقد أش���اد مدير إدارة مراكز الشباب مشعل الهدبة بالتعاون املتميز 
بني الهيئة واملكتب االقليمي للمنظمة العاملية، مؤكدا استمرارية التعاون 
في املستقبل، ومتمنيا تنظيم املزيد من املشاريع العلمية واالنطالق نحو 

املشاركات الدولية واإلقليمية والعاملية.
كما اوضح داود األحمد املدير اإلقليمي ملكتب »ملس���ت« في الكويت 

أهمية التنويع في االنشطة والبرامج وصقل مواهب الشباب.
وفي ختام احلفل قام اجلزاف بتسليم اجلوائز على الفائزين باملراكز 
الثالث���ة األولى في التصفي���ات اخلتامية، وتكرمي الف���رق الفائزة على 

مستوى كل مركز.

الدعيج وإنريكو غرانارا بحثا العالقات الكويتية ـ اإليطالية مكافآت للفرق التي لم تحصل على »الصفراء« في بطولة المصارف

تصدر بنك اخلليج دوري املصارف بعد فوزه على بنك الكويت الدولي ب� 9 أهداف 
مقابل هدف واحد ليحصل على 6 نقاط، كذلك حصل بنك الكويت الوطني على 6 نقاط 
حصيلة فوزه على بيت التمويل الكويتي بهدف مقابل ال شيء، فيما فاز بنك الكويت 
الصناعي على البنك األهلي الكويتي ب� 3 أهداف وهدف وحيد لألهلي ليكون مجموع 
نقاطه 4 ليحصل على املركز الثالث في الدوري، وخس���ارة بنك الكويت التجاري أمام 
بنك برقان بهدفني مقابل ال ش���يء وحصل بنك برقان على مجموع 4 نقاط، واملباراة 
اخلامس���ة لألس���بوع الثاني، فقد كان الفوز من نصيب بنك بوبيان ب� 3 أهداف مقابل 

هدف وحيد لبنك الكويت والشرق األوسط ليكون مجموع نقاطه 4 نقاط.
من جهة أخرى، رصدت اللجنة الرياضية برئاسة محمد امليل مكافآت مالية للفرق 
التي ال حتصل على البطاق���ة الصفراء مبباراتني متتاليتني في الدوري، وصرح امليل 
بأن البطولة تشهد تنافسا بني الفرق حيث تقارب مجموع النقاط للفرق األولى وأشاد 
بالروح الرياضية للمباريات في األسبوع الثاني، فقد حصلت 3 فرق على مكافأة عدم 

احلصول على البطاقة الصفراء وكانت لبنك اخلليج والتمويل والدولي.
وفي ختام حديثه متنى امليل التوفيق جلميع الفريق املشاركة.

أطفال »البراعم« و»الصالحين« في صحة »الهندسة والبترول«

اس����تقبل محافظ االحمدي الشيخ د.ابراهيم 
الدعيج مبكتبه س����فير جمهورية ايطاليا لدى 
الكويت انريكو غرانارا، حيث تبادال االحاديث 
الودية التي تناولت العالقات التي تربط البلدين 
الصديق����ني وآفاق تفعيلها على نحو عام وعلى 
صعيد احملافظات واالدارة احمللية حتديدا، حيث 
اكد اجلانبان االس����تعداد الت����ام لدعم مختلف 

املبادرات في هذا االجتاه كما متنى احملافظ للسفير 
التوفيق في حتقيق املزيد من الدفع بالعالقات 
الكويتية � االيطالي����ة في مختلف املجاالت الى 
املس����تويات املأمولة في حني اعرب السفير من 
جهته عن تقديره للرعاية التي يحظى بها على 
الصعيدين الرس����مي والش����عبي منذ مباشرته 

مهامه في الكويت.

ضمن أنشطة معرض اسبوع الصحة التاسع 
الذي نظمته عمادة كلية الهندسة والبترول بجامعة 
الكويت، استقبلت هبة بن موسى منسقة املعرض 
وفدا من روضة البراعم بإش���راف املعلمة زهرة 
احم���د واملعلمة تهاني العازمي ووفدا من روضة 
الصاحلني بإشراف املعلمة نورة عمر واملعلمة عبير 
الكردي، وتعرف االطفال على الطريقة الصحية 
الصحيحة لتفريش االسنان في زيارتهم جلناح 

مراقبة صحة الفم واالس���نان وتس���لم االطفال 
هدايا عبارة عن فرشاة ومعجون اسنان وكتاب 
تلوين، وفي زيارتهم جلناح ادارة الطوارئ الطبية 
واالسعافات واالدارة العامة لالطفاء تعرفوا على 
بعض املعلومات عن السالمة والصحة التي تتناسب 
م���ع مرحلتهم، وفي ختام اجلولة اثنت املعلمات 
واملشرفات على املعرض الذي شمل أكثر من 35 

جهة تعنى بالصحة والسالمة.

الشيخ د.ابراهيم الدعيج خالل استقباله السفير االيطالي انريكو غرانارا رئيس مجلس إدارة نادي املصارف هشام البعيجان مع فريق بنك اخلليج

أبناء روضة البراعم في معرض الصحة بكلية الهندسة والبترول

.. وصورة ألعضاء فريق بنك برقان

فريق البنك الوطني املشارك في البطولة

أطفال روضة الصاحلني مع رجال اإلسعافات بنك بوبيان شارك في البطولة بفريق متميز


