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بسمة النقي وم.رحاب الكفري خالل توقيع العقد

»فلكس ريزورتس« للمنتجعات والعقارات راٍع رئيسي
لمسابقة تخفيف الوزن في »توازن - وقاية وعالج«

وقعت شركة »فلكس ريزورتس« للمنتجعات والعـــقارات 
عقد رعاية مســـابـــقة تخفيـــف الـــوزن مع شـــركة ايـــجاز 
للـــمعـــارض واملؤمترات التي تنظم حملـــة »توازن – وقاية 

وعالج«.
ومبوجب هذا ستكون شركة فلكس لألندية الصحية والفيتنس 

بكل فروعهــــا للســـيدات ورجال األعمال والعائلة باإلضافة 
لشـــركة فلكس غــــورميه معنية مبتابعة البرنامج اخلاص 
باملتســـابقني رياضيا وغذائيا مع وجـــود اخصائيني ملراقبة 
صحة املتسابقني ونســـبة الدهون والوزن، كــما أنها ستوفر 
للمتســـابق أوقاتـا مرنة للتدريـــب ووجبات خاصة يتناولها 

خالل أيام األسبوع.
 وأشادت بسمة النقي نائب رئيس مجلس اإلدارة »في شركة 
فلكس بدقة التنظيم واإلدارة حلملة »توازن«، وشكرت م.رحاب 
الكفري »املدير التنفيذي« لشركة ايجاز الوطنية رعاية فلكس 

ريزورتس لهذه املسابقة.

وفد قضائي إلى الرباط 
لالطالع على الخبرات 

في مجال توثيق
 عقود الزواج

غادر مطار الـــكويت الدولي 
وفد قضائي رفيــــع املستوى 
العاصمة  الـــى  مـــتوجهـــا 
الـــرباط برئاســـة  املغربية 
د.عادل الــفيلكاوي املستشار 
مبحكمة االستـــئناف ورئيس 
جلنة املــــأذونني، وعضوية 
كل مـــن د.بـــــــدر غصـــاب 
الــزمانـــان وكــــيل وزارة 
العدل املســــــاعد للشؤون 
الرشيدي  القانونية، وسالم 
ووليد خالـــد املذكور وخالد 
القضاة  عبداهلل احلميضان 
باحملكمة الكلية ووليد خالد 
املواش مدير ادارة التوثيقات 
الشـــرعية وعيســـى البشر 
بادارة مكتب الوزير سكرتيرا 

للوفد.
وتهـــدف زيـــارة الوفـــد 
القضائي الكويتي للرباط الى 
البلدين  تبادل اخلبرات بني 
في اطـــار التعاون القضائي 
بيــــــن الكويـــت واململكـــة 
املغربيـــة، واالطـــــالع على 
جتربة اململكة املغربية فــــي 
شأن ابـــرام وتوثـــيق عقود 
الزواج، وإشهادات الطالق، 
ونظام محاكم االســـرة وما 
متيزت بـــه اململكة املغربية 
في هذا الشـــأن، اضافة الى 
االطالع علـــى القوانني ذات 
الصلة املتعلقة بشؤون محاكم 

االسرة.

»الشباب والرياضة« 
تبحث استعدادات 
المعسكر الشبابي 

الخليجي
يــــــرأس نائــــب املــدير 
العام لشـــؤون الشـــــــباب 
بالهــيئـــة العامة للشـــباب 
والرياضة جاســـم يعقوب 
اللجنة املنظمة  اجــــتمـــاع 
لالعداد والتجهيز ملعســـكر 
العمـــل الشـــبابي اخلليجي 
الذي تستضيفه  املشـــترك 
اواخر ديســـمبر  الكــــويت 

املقبل.
 حيـــث يبحـــث اخلطة 
االعالمية، واالعداد والتجهيز 
والبرامج واالنشطة والعالقات 
الوفود  العامـــة الســـتقبال 
الشبابية اخلليجية املشاركة 

باملعسكر.
يــــذكر ان املعسكر يعقد 
كل عامـــني بـــدول مجــلس 
التعـــاون بالتنـــاوب حيث 
البرنامـــج علـــى  يشـــتمل 
زيارة املؤسســـات الشبابية 
واملعالم احلضارية بالدولة 
واقامة العديـــد من البرامج 
االجتماعية والثقافية والعلمية 

والرياضية.
ومت اختيار مشروع عمل 
املعســـكر وهو التنقيب عن 
اآلثار وترميمها بالتنســـيق 
مع املجلس الوطني للثقافة 

والفنون واآلداب.

محافظ العاصمة ناقش 
مع السفير السلوڤاكي 

التعاون الثنائي
استقبل محافظ العاصمة 
الشيخ علي اجلابر في مكتبه 
د.ايفان النشـــاريتش سفير 
جمهورية سلوڤاكيا اجلديد 
لدى الكويت وذلك في زيارة 

للتعارف.
ورحب احملافظ بالسفير 
الضيف، وتبادل معه االحاديث 
الودية التي تناولت العالقات 
الثنائية بني البلدين الصديقني 
وسبل تعزيزها في املجاالت 

كافة.
شـــكر  جهتـــه  مــــــن 
النشـــاريتش الكويت اميرا 
وحكومة وشـــعبا، على ما 
ابدوه مـــن حفاوة وترحيب 
منذ تسلمه مهام عمله، متمنيا 
للكويت وشعبها دوام التقدم 

واالزدهار.


