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»األهلي الكويتي« نّظم بطولة كأس »األهلي« للتحدي لموظفيه

انطالقا من اهتمامه بتعزيز روح األس���رة الواحدة بني موظفيه، 
نظم البنك األهلي الكويتي بطولة كأس األهلي للتحدي ويوما مفتوحا 
ملوظفي البنك وعائالتهم وذلك في مركز شباب الشامية. وشهد هذا 
اليوم تنظيم بطولة في كرة القدم كان العبوها من املوظفني من مختلف 
إداراته حيث ش���هدت مباريات البطولة منافسات مثيرة بني الفرق 
املشاركة وسط تشجيع اجلمهور من أهالي الالعبني وأصدقائهم، وكان 
 Corporate ،Trade Finance :الفوز من نصي���ب الفرق الثالثة التالية

.Collection UTD ،Tigers
أما العائالت فكان لها برنامج ترفيهي استمتعوا من خالله بالعديد 
من األنشطة الترفيهية واأللعاب املرحة التي تضمنت مسابقات وجوائز 
وأنش���طة مختلفة كالرس���م على الوجوه والشخصيات الكرتونية 

واملوسيقى.
اجلدير بالذك���ر ان البنك األهلي دائما ينظر بروح املس���ؤولية 
االجتماعية والتواصل الفعال عندما يتعلق األمر بفريق عمله، فهو 
جزء من املجتم���ع، اضافة الى انه يولي اهتمام���ا كبيرا بالتواصل 
احليوي املناسب بني جميع العاملني في البنك وعلى اختالف مواقعهم 
الوظيفية ألنهم أس���رة واحدة، حيث يس���عى البنك دائما الى رؤية 
موظفيه وأسرهم فرحني في مثل هذه املناسبات ألنها فرصة جيدة 

لالستمتاع بأجواء ترفيهية مرحة. 

منافسة قوية بني فرق »األهلي الكويتي«

.. وللصغار حظ في برامج وأنشطة البنك األهلي الكويتي

Trade Finance كأس »األهلي« من نصيب فريق

متابعة وجتاوب من الطالبات مع احلصة

املعلمة عزة الشوني تشرح مفهوم املخروط الدائري

متابعة من مديرة املدرسة آمال الرويشد واملوجهة الفنية سمية رشدي ورئيسة القسم لطيفة الكندري

»الهيئة الخيرية«  تكّرم »زين« و»إعانة المرضى«

اختتام بطولة الغولف في منتجع صحارى كويت
لعبة الغولف.

وأعلن بايرل����ي عن نتائج 
البطولة، حيث توج البريطاني 
ديف تالب����وت بطال للبطولة 
محرزا كأس املركز األول، كما 
جاء ثانيا الكوري كي سي شني. 
اما بالنسبة لفئة السيدات فقد 
توجت الكورية ام هو تشا بطلة 
للبطولة وأحرزت كأس املركز 
األول للسيدات فيما جاءت كي 

اس جني باملركز الثاني.
بعد ذلك قام بايرلي بتقدمي 
الك����ؤوس واجلوائ����ز عل����ى 
الفائزين باملراكز األولى، الفتا 
ال����ى ان املنتجع ينظم العديد 
من األنشطة املميزة ألعضائه 

وزواره وضيوفه.

أك����د مدي����ر ع����ام منتجع 
صحارى كويت حسان بايرلي 
على التواصل الدائم مع أعضاء 

وضيوف املنتجع.
انه اختتمت أنش����طة  قال 
بطول����ة لعبة الغول����ف التي 
نظمها منتجع صحارى كويت 
مبش����اركة أكثر من 78 العبا 
والعبة من ع����دة دول عربية 
وأوروبية وآسيوية التي اقيمت 
على مالعب الغولف في املنتجع 
والذي يضم 18 حفرة واملصنف 
حسب املعايير الدولية إلقامة 
بط����والت ذات صبغة دولية، 
وأشار الى ان البطولة أشرف 
عليها طاقم من املدربني واحلكام 

املعتمدين دوليا.

البطولة منافسات  وشهدت 
الذين  الالعب����ني  ب����ني  قوي����ة 
يتمتعون مبه����ارات عالية في 

احتفلت حال خلدون كوكاش بعيد ميالدها السادس وسط 
فرحة االهل واالصدقاء، وش���اركتها شقيقتها شهد باملناسبة 
وشكال ثنائيا باس���ما للضيوف، مبروك وعقبال ال� 100 عام 

يا حال.

حال احتفلت بميالدها السادس

كّرمت الهيئة اخليرية اإلسالمية العاملية شركة 
االتصاالت املتنقل���ة )زين( حيث قام مدير إدارة 
تنمية املوارد وليد السيف ومراقب شؤون املتبرعني 
أمني النبهان بتقدمي درع ش���كر وتقدير لش���ركة 
»زين« لالتصاالت املتنقلة وتس���لم الدرع مدير 
إدارة العالقات العامة واالتصاالت وليد اخلشتي، 
وذلك تقديرا جلهود الشركة في دعم الهيئة بصفة 

خاصة والعمل اخليري بصفة عامة.
وفي سياق متصل قام النبهان بتقدمي درع شكر 
وتقدير جلمعية صندوق إعانة املرضى ممثلة في 
املدير العام جم���ال الفوزان وذلك تقديرا جلهود 
جمعية صندوق إعانة املرضى في دعم مشاريع 
الهيئة وأنشطتها في التخفيف عن الفقراء واملرضى 

واحملتاجني داخل الكويت وخارجها.

وليد اخلشتي يتسلم درع الهيئة من وليد السيف وأمني النبهان

.. ودرع جلمعية صندوق إعانة املرضى يتسلمها جمال الفوزان

جانب من بطولة الغولف في ملعب منتجع صحارى كويت

حسان بايرلي

موسم تربوي متميز في »ليلى القرشية«
يوم جديد من اإلبداع ف���ي العملية التعليمية 
داخل مدرس���ة ليلى القرش���ية املتوسطة للبنات 
وفق أح���دث النظم التربوية لالرتقاء مبس���توى 
الطالبات، ففي إطار أنشطتها التربوية والتعليمية 
للموسم الدراسي 2009 � 2010، وتوافقا مع اخلطة 
التي وضعتها مديرة املدرسة آمال الرويشد خلدمة 
جميع املناهج الدراسية وتنشئة جيل مثقف واع 
قادر على التعامل مع مستجدات العصر، أقام قسم 
الرياضيات باملدرسة درسا منوذجيا بعنوان »حجم 

املخروط الدائري القائم«.
وبعد انتهاء الدرس ومناقشة فنياته، نالت معلمة 
الرياضيات عزة الشوني التي قدمت الدرس إشادة 
جميع احلضور، نظرا لتجاوب الطالبات الكبير مع 
احلصة، إضافة إلى استخدام املعلمة مجموعة من 

الوسائل التعليمية املتنوعة وغير التقليدية سواء 
من املجسمات التوضيحية أو البرامج احلديثة عبر 

احلاسب اآللي أو اللوحات املختلفة.
هذا وأكدت املعلمة عزة الشوني أنها استفادت 
كثيرا من توجيهات املوجهة الفنية سمية رشدي 
ورئيسة القس���م لطيفة الكندري، الفتة إلى أنهما 
دائما ما تركزان على ضرورة التنويع في الوسائل 
واالعتماد على األمور البس���يطة القريبة من ذهن 
وفكر الطالبات، مع تأكيدهما على ضرورة استخدام 
التكنولوجيا احلديثة ملا لها من تأثير إيجابي سريع 
وكبي���ر في تقريب املعلوم���ة للطالبات. حضرت 
احلصة مجموعة من معلمات املرحلة املتوس���طة 
في منطقة العاصمة التعليمية، باإلضافة إلى عدد 

من أولياء أمور الطالبات.

.. وصورة للذكرى في اليوم املفتوح بالكلية االسترالية

الشيخ أحمد الفهد وعبداهلل الشرهان يكرمان نوال الدرويش

»األولى للوقود« تشارك
 في يوم »األسترالية« المفتوح

برعاية الش���ركة األولى لتس���ويق الوقود 
وبحضور نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون 
الدولة لش���ؤون اإلسكان  االقتصادية ووزير 
ووزير الدولة لشؤون التنمية الشيخ أحمد الفهد 
وبحضور رئيس مجلس أمناء الكلية االسترالية 
عبداهلل الشرهان أقامت الكلية االسترالية اليوم 
املفتوح الثاني لقسم الهندسة بالتعاون مع أولياء 
أمور الطلبة، حيث قام الطلبة بعرض مشاريعهم 
في جو علمي وتنافسي رائع، فقد شاركت األولى 
للوقود في هذا اليوم لدعم وتش���جيع الطلبة 
لتطبيق خبراتهم الدراس���ية في مجال الواقع 
العملي حتى يتهيأ الطالب ويتعرف على متطلبات 

السوق من مش���اريع هندسية ومنها أن إدارة 
اإلمداد والصيانة واملشاريع ممثلة باملهندسة 
رميا زعرور وم.حامد مصطفى بالشركة قامت 
بشرح مفصل للطلبة عن كيفية بناء وإنشاء 
محطات األولى للوقود وماهية اآلليات واملضخات 
املوجودة وكيفية تركيبها وتشغيلها. وفي نهاية 
اليوم مت تكرمي الطلبة املتفوقني مبش���اريعهم 
والتي حازت اعجاب اجلميع، ثم قام الش���يخ 
أحمد الفهد وعبداهلل الشرهان بتكرمي الشركة 
ممثلة في مدي���رة العالقات العامة واإلعالم ملا 
للشركة من دور بتشجيع الطلبة بكل املجاالت 

العلمية والعملية.

يس���تقبل س����فيرنا لدى 
الس���عودية  العربية  المملكة 
الشقيقة الش���يخ حمد ج��ابر 
العلي ضيوف ديوانه مس���اء 
يوم غد ال�ثالث���اء بعد ص�الة 

المغرب.

 حمد اجلابر يستقبل
ضيوف ديوانه الثالثاء

شارك س���عادة الياس االهل 
واالصدق���اء باالحتفال في عيد 
امليالد، حيث حمل شمعة امليالد 

ومتنى التوفيق في دراسته.

سعادة احتفل
بعيد الميالد


