
الجمعة 23 ابريل 2010   23مجتمع
»إبداعات« الجهراء في مدرسة حذيفة بن اليمان »الخليج« بطاًل لدوري قدم المصارف

حت���ت رعاية رئيس احت���اد مصارف 
الكوي���ت حمد امل���رزوق وحضور األمني 
الع���ام الحتاد مص���ارف الكوي���ت نبيل 
الصقعبي وبحضور رئيس مجلس ادارة 
نادي مصارف الكويت هش���ام البعيجان 
ورئيس مجل���س ادارة بنك اخلليج علي 
البدر والعضو املنتدب للبنك الدولي حميد 
الرشيد واملديرة العامة للبنك الدولي ضياء 
العصفور ومدير ش���ؤون مجلس اإلدارة 
في بنك اخلليج فوزي الثنيان ومدير عام 
املوارد البش���رية في بنك اخلليج سرور 
السامرائي ورئيس اللجنة الرياضية لنادي 
مصارف الكويت محمد امليل وأمني السر 
املساعد جاسم احليدر وقيادات مصارف 
الكويت والقطاع املصرفي، توج فريق بنك 
اخلليج بطال لبطولة دوري كرة قدم نادي 
مصارف الكويت بعد ان تغلب في املباراة 

النهائية على نظيره فريق البنك الدولي 
بأربعة أهداف نظيفة.

وجاءت املب���اراة متكافئة بني الفريقني 
في الشوط األول وانتهى الشوط بالتعادل 
الس���لبي، فيما شهد الشوط الثاني تغيرا 
كبيرا في مجرياته فقد تقدم اخلليج بأربعة 

أهداف.
ومت تقدمي درع البطولة الى قائد فريق 
اخلليج وتس����لم قائد فريق الدولي كأس 
املركز الثاني فيما جاء فريق البنك األهلي 
في املركز الثالث للبطولة، وقام البعيجان 
وقيادات املصارف بتكرمي حكم الس����احة 
صالح مهدي، واحلكم املساعد احمد الصايغ، 
واحلكم املساعد الثاني كميل املؤذن، واحلكم 
الرابع سعد الفضلي، أيضا مت تكرمي فريق 
بنك برقان كفريق مثالي للدوري، كذلك مت 
تكرمي افضل مدرب محمد عباس مدرب فريق 

بنك اخلليج وهداف البطولة علي صبحي 
من »اخلليج«، افضل حارس مرمى حازم 
اسكندر من »الدولي«، أفضل العب محمد 
أمير من »اخلليج«، وكان الالعب املثالي في 

الدوري احمد عبدالسميع من »الدولي«.
وقدم البعيجان درعا تذكارية لرئيس 
احتاد مصارف الكويت حمد املرزوق تسلمه 
نبيل الصقعبي، وق���ام البعيجان وكبار 
احلضور بتقدمي درع تذكارية إلدارة النادي 
العربي الستضافتها املباراة اخلتامية، كذلك 
قدم درعا تذكارية لتلفزيون الكويت � القناة 
املباراة اخلتامية للدوري،  الثالثة لنقلها 
وأقامت ادارة النادي السحوبات على اجلوائز 
للجمهور الذي تابع املباراة ومؤازرة الفريق 
في املباراة، وشكر البعيجان كل من ساهم 
في اجناح البطولة ومتنى التوفيق والنجاح 

للجميع.

حتت رعاية الوكيل املس����اعد 
لألنشطة الطالبية دعيج الدعيج 
مت افتتاح املعرض األول لإلبداعات 
لألنشطة الطالبية ملنطقة اجلهراء 
التعليمية في مدرسة حذيفة بن 
اليمان � أ بنني وبحضور املدير العام 
العجيل  للمنطقة باإلنابة لطيفة 
ومراقبة التعلي����م االبتدائي ندى 
إدارة األنش����طة  املطيري ومدير 
ومراقب األنشطة ومراقبي املراحل 
التعليمي����ة واملوجه����ني األوائل 
وجميع مديري املدارس من املراحل 
التعليمية. وقد حظي املعرض بثناء 
كبير من جميع احلاضرين ملا له من 
دور كبير في تنمية مواهب الطلبة 
وتفعيل دور األنش����طة املدرسية 

وتبادل اخلبرات بني املدارس.
وذكرت مديرة املدرسة حنان 
املنص����ور ان إقامة هذه املعارض 

مواهبهم وشغل أوقات الفراغ لديهم 
مبا يعود على أبنائنا الطلبة بغرس 
مفهوم العمل اجلماعي التعاوني.

لها دور كبير في حتقيق وتوثيق 
أهداف النش����اط املدرسي وجذب 
الف����رص لتنمية  الطلبة وإتاحة 

32 مشاركًا
 بـ »األكروبول« 
لشباب الدعية

أقام مركز شباب الدعية 
العامة  التاب����ع للهيئ������ة 
والرياض������ة  للش����باب 
األكروب����ول  بطول��������ة 
ملنتس����بيه مبش����اركة 32 
عضوا وذل����ك إلذكاء روح 
املنافس����ة بني الشباب من 
املنافسات الشريفة  خالل 
بينهم، وقد أش����رف على 
هذه البطولة عماد محمود 
وأشرف حس����ان ووفيق 
منسي بإش����راف عام من 
املرك����ز جاس����م  رئي����س 

الفيلكاوي.

بنات »سفانة بنت 
حاتم الطائي« في زيارة 

لمستشفى ابن سينا
ق���ام قس���م اخلدم���ة 
االجتماعية في مستشفى 
ابن سينا برئاس��ة نادي��ة 
امله�����دي ورئيس قس���م 
العام���ة أحمد  العالق���ات 
باس���تقبال  املوي�����زري 
وفد طالب��ات من مدرس���ة 
سفانة بنت حات��م الطائ��ي 
االبتدائي��ة � بن��ات، وق��د 
الهاشل  ألق��ى د.جاس�����م 
عليهن محاضرة للتعرف 
الدم���اغ  عل���ى وظائ���ف 
واألعص���اب، حيث أعربت 
الطالبات عن شكرهن على 
حسن االستقبال وما قدمه 
د.جاس���م م���ن معلومات 

قيمة.

الدعيج مع الطلبة مبالبسهم الشعبية علي البدر يسلم كأس املركز األول لقائد فريق »اخلليج« هشام البعيجان يقدم درعا تذكارية حلمد املرزوق وينوب عنه نبيل الصقعبي

الطلبة ارتدوا أزياء البحر التراثية

جانب من املشاركني ببطولة »األكروبول« ملنتسبي مركز شباب الدعية

البعيجان والثنيان يتوسطان فريق بنك اخلليج

صورة تذكارية

إدارة املدرسة.. وتنظيم مبدع
رمي الوقيان تكّرم أحد الفائزين بالسحوبات محمد امليل يسلم كأس املركز الثالث لفريق »األهلي«


