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ورشة للفن التشكيلي بإدارة الهيئات الشبابية

الجزاف استقبل عشيرة جوالة الرياضة للجميع

أكد رئيس مجلس اإلدارة املدير العام للهيئة 
العامة للشباب والرياضة للواء م.فيصل اجلزاف 
على الدور املهم واحلي���وي الذي يقوم به فريق 
عشيرة جوالة الرياضة للجميع، مشيرا الى أهمية 
االنضباط في العمل الكشفي والتجوالي وتكوين 

الفريق على أسس جتوالية سليمة.
وقال رئيس الهيئة خالل اس���تقباله جلوالة 
الرياضة للجميع بقيادة قائد العش���يرة فيصل 

الغضبان يتقدمهم داود الداود مدير إدارة الرياضة 
للجمي���ع: انه من األهمية مبكان تقدمي كل العون 
والدعم لعشيرة اجلوالة للقيام بدورها احملوري 
ف���ي اللقاءات والتجمع���ات والبطوالت الداخلية 
واخلارجية، واالعداد والتنظيم للمناسبات احمللية 
واالقليمي���ة، مؤكدا ان الهيئ���ة ال تدخر جهدا في 
قيام فريق عش���يرة اجلوالة بدورها على الوجه 

األمثل.

تهتم بصقل املهارات الشبابية 
ف���ي مختلف املج���االت الفنية 
والثقافية والدينية على مدار 

السنة.

في مجال العناية بالشباب.
الهيئ���ات  ادارة  يذك���ر ان 
العديد من  الش���بابية تقي���م 
التي  املس���ابقات واملهرجانات 

نظمت ادارة الهيئات الشبابية 
بالهيئة العامة للشباب والرياضة 
ورشة الفنون التشكيلية مبقر 
قسم االنشطة والبرامج بالدعية 
وذلك مبش���اركة عدد كبير من 
الش���باب والفتيات بإش���راف 
مدربني مؤهلني في مجال الفن 

التشكيلي.
وهدفت الورشة الى اكتشاف 
املواهب النابغة في مجال الفن 
التش���كيلي وتنمية وتطوير 
مهاراته���م وصق���ل مواهبهم، 
وتعريفهم على اساليب وامناط 

الفنون التشكيلية.
وتأتي اقامة مثل هذه املناشط 
في ظل االهتم���ام الذي تبديه 
الهيئة العامة للشباب والرياضة 
الش���بابية  برعاية االنش���طة 
وتوجيهها وفقا لقيم وعادات 
وتراث املجتمع الكويتي االصيل 
تطبيقا للسياسة العامة للدولة 

الشباب يظهرون إبداعاتهم الفنية في الورشة

فيصل الغضبان مكرما اللواء فيصل اجلزاف بدرع العضوية الشرفية لعشيرة اجلوالة

م. جنيب العوضي فاجأ موظفي خدمة العمالء بحضوره اليوم املفتوح

سمو األميرة سميرة بنت عبداهلل الفيصل ورحاب بورسلي وعبدالعزيز املطيري مع عدد من املعاقني واولياء امورهم

د.آدم املال متوسطا اللجنة املنظمة للمعرض

مشاركة في ورشة الفنون التشكيلية

رسم وتلوين

أحمد فكري

أحمد فكري 
يحتفل بميالده

احتف������ل فك�����ري 
وأس���رته  عبدالرازق 
اب�نهم  بعي���د مي���الد 
أح����مد وأقام باملناسبة 
إليه األهل  حف���ال دعا 
الذي���ن  واألص���دق���اء 
شاركوا أحمد ف����رحته 
ال���هدايا  وق����دموا له 
واس���تمتعوا ب����أجمل 

األوقات.
ي���ا أحمد  مب���روك 

وعقبال ال� 100 سنة.

م.جنيب العوضي يشارك موظفي خدمة العمالء في »VIVA« يومهم املفتوح

.. هدايا من شركة خدمات القطاع النفطي

.. وتكرمي ملركز »انترناشيونال كلينك« د.انتصار حسني تتسلم درعا تذكارية

اليوم المفتوح لموظفي خدمة العمالء
»VIVA« من أبجديات 

احتفلت إدارة خدمة العمالء ب� »VIVA« باليوم املفتوح ملوظفيها 
في جو مليء باحلماسة والسرور، حيث فاجأ م.جنيب العوضي 
املوظفني بحضوره وكان في استقباله لدى وصوله مديرة مركز 
خدمة العمالء ندى دشتي ومدير القطاع البشري باإلنابة سلطان 

الشهراني.
وبهذه املناس���بة أكد م.العوض���ي ان اقامة وحضور مثل هذه 
املناس���بات يعتبر من أبجديات العمل في »VIVA« وهو نابع من 
امياننا العميق بضرورة االندماج واللقاء والتواصل مع املوظفني 
واحلديث اليهم والترفيه عنهم في اطار الشراكة املجتمعية، وهو 
ما ينعكس بالضرورة على األداء العام ملوظفينا نحو األحس���ن 

واألجود.
وبدورها ثمنت مدي���رة املركز ندى دش���تي حرص الرئيس 
التنفيذي على احلضور ومشاركة موظفي املركز في اليوم املفتوح، 
موضحة ان هذا األمر ليس بغريب على م.العوضي فهو من أشد 
الناس حبا للتواجد في مثل هذه املناسبات وخلق جو من الراحة 

والسرور في نفوس املوظفني.

المعاقون وأولياء أمورهم في ضيافة خدمات القطاع النفطي

عمادة الهندسة كّرمت المشاركين  
بمعرض الصحة التاسع

حت���ت رعاية عميد كلية الهندس���ة والبترول 
بجامعة الكويت د.طاهر الصحاف وبحضور العميد 
املساعد لالستش���ارات والتخطيط د.آدم املال مت 
تكرمي املشاركني مبعرض اسبوع الصحة التاسع، 
شارك باملعرض 30 جهة حكومية وخاصة تعنى 

بالصحة والسالمة.
وبهذه املناس���بة ش���كر د.آدم املال املش���اركني 
حلضورهم ومشاركتهم الفاعلة في تقدمي اإلرشادات 
واخلدمات الصحية لطلبة وموظفي الكلية، وشكر 
اجلهات الراعية للمعرض ووس���ائل اإلعالم على 

رعايتهم اإلعالمية لهذا احلدث.

بشرى شعبان
اشادت رئيسة جمعية اولياء امور املعاقني رحاب بورسلي 
مببادرة شركة خدمات القطاع النفطي في دعمها املستمر 
للجمعي���ة واملعاقني، وقالت ف���ي تصريح صحافي خالل 
اليوم املفتوح الذي نظمته شركة خدمات القطاع النفطي 
في مخيمها الربيعي للمعاقني واولياء امورهم ان الشركة 
تبادر بشكل دائم الى دعم انشطة ابنائنا املعاقني ونتمنى 
من شركات القطاع اخلاص ان حتذو حذوها الن مثل هذه 

االنشطة تساهم في دمج ابناء املعاقني في املجتمع.
وتوجهت بورسلي بالشكر الى سمو االميرة سميرة بنت 
عبداهلل الفيصل من اململكة العربية السعودية ملشاركتها 

اجلمعية وابناءها املعاقني في هذا اليوم املفتوح.
واشادت بورسلي بالبرامج الترفيهية واملسابقات التي 

نظمتها الشركة للمشاركني في املخيم.
بدوره قال رئيس قس���م العالقات احمللية باالنابة في 
شركة خدمات القطاع النفطي عبدالعزيز املطيري ان تنظيم 
هذا اليوم في املخيم الربيعي جلمعية اولياء امور املعاقني 
وابنائهم يأتي ضمن توجه الشركة لدعم مؤسسات املجتمع 

املدني ذات االهداف والبرامج احليوية، باالضافة الى تعزيز 
دورها املجتمعي.

واضاف ان دعم الشركة ملؤسسات املجتمع املدني باالخص 
القائمة على خدمة ورعاية املعاقني، هو ضمن انش���طتها 
التي تنظم على مدار العام وليس موسميا، واشار املطيري، 
وفي اطار مشاركة املجتمع املدني، الى ان الشركة تستعد 
لالحتفال بالعيد الوطني وعيد التحرير يومي 25 و26 اجلاري 
ويتضمن االحتفال العديد م���ن الفقرات التراثية والفنية 

والثقافية التي تعبر عن هذه املناسبات العزيزة.
بدورها اشادت رئيسة مركز التوحد في اململكة العربية 
السعودية سمو االميرة سميرة بنت عبداهلل الفيصل بدور 
جمعية اولياء امور املعاقني في خدمة هذه الفئة العزيزة 

على قلوب اجلميع.
واعتبرت ان مشاركتها في هذا اليوم املفتوح تأتي تأكيدا 
على مدى اصالة العالقة االخوية التي تربط اململكة العربية 

السعودية مع شقيقتها الكويت.
واش���ادت بالتجربة الكويتية في مجال رعاية املعاقني 

معتبرة انها من الدول السباقة في هذا املجال.


