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«رخصة مهارات الحياة» في مدرسة رملة أم المؤمنين Gulfrun تقيم معرضًا للسيارات في مجمع ٣٦٠

خـــالل زيارته التي قام بهـــا مؤخرا للعاصمة 
املصرية القاهرة، التقى رئيس االحتادين الكويتي 
والعربي للتنس الشيخ احمد اجلابر العبداهللا رئيس 
املجلس القومي للرياضة بجمهورية مصر العربية 
م.حسن صقر، ومت خالل اللقاء مناقشة عدة امور 
تتعلق بسبل تطوير التنس املصري والعربي، وأكد 
الشيخ احمد اجلابر اصراره على االستمرار في دعم 
وتشـــجيع االحتاد املصري للتنس الذي يحتضن 

مقر االحتاد العربي للتنس وأهم أنشطته.
كما تناول اجلانبان جميـــع مجاالت التعاون 
الرياضي والســـيما في لعبة التنس بني الكويت 
وجمهورية مصر العربية وسبل تعزيز العالقات 

املتميزة بني البلدين الشقيقني.
وفي ختام اللقاء قـــدم رئيس املجلس القومي 
للرياضـــة بجمهورية مصر العربية درع املجلس 

للشيخ أحمد اجلابر.

برعاية مديرة مدرســـة رملـــة أم المؤمنين 
المتوســـطة للبنات وسمية المجحد وبإشراف 
الموجه الفنـــي للغة االنجليزية احمد ســـعد 
الدين وحضور عدد من معلمي ومعلمات اللغة 
االنجليزية بمنطقة مبـــارك الكبير التعليمية، 
اقام قسم اللغة االنجليزية ورشة عمل بعنوان 

«رخصة مهارات الحياة» وذلك من باب التنمية 
المهنية للمعلمين وقد قام بتقديم الورشة رئيس 
قسم اللغة االنجليزية بمدرسة رملة ام المؤمنين 
أماني الفرحان والمعلمة امل محمد، وفي الختام 
اشاد الحضور من المعلمين والمعلمات بالورشة 

وأهدافها.

ندى أبونصر
اكد الرئيس التنفيذي ملنظمة الـ Gulfrun احمد 
املضف انه من منطلق الهدف االنساني في املجتمع 
وتفعيال للدور االجتماعي حرصنا هذا العام على ان 
يكون معرض السيارات مختلفا عن العام السابق 
حيث سيتخلله برنامج خيري للسحب على دراجتي 
«فيسبا» الدراجة االيطالية الشهيرة في اخلمسينيات 

من القرن املاضي.
واضاف انه ســـيتم رصد ريع التذاكر لصالح 
مركز احلياة لعالج مرضى الســـرطان، جاء ذلك 
خـــالل املؤمتر الصحافي الذي عقد في مجمع ٣٦٠ 
بحضور الرئيس التنفيذي ملنظمة Gulfrun احمد 
املضف والرئيس التنفيذي لشـــركة «بروفجني» 
احمد املاجد والعديد من االعالميني، واوضح املضف 
ان املعرض ســـيقام للســـنة الثانية على التوالي 
وستقيمه منظمة سباق السيارات الكويتية الشهيرة 
Gulfrun بالتعاون مع شركة بروفجني املتخصصة 
في ادارة وخلق املشـــاريع واالحـــداث الرياضية، 
وستســـتمد بروفجني افكارها مـــن خالل زمالئها 
وشركاتها من جميع انحاء العالم، وزاد ان املعرض 

سيكون مغايرا عن العام املاضي في جميع النواحي 
وبطريقة احترافية مبتكرة تليق بسمعة منظمة 
Gulfrun وقـــال املضف: ان االجنازات التي حققتها 
 Gulfrun منظمة سباق السيارات الكويتية الشهيرة
والتي تضم بني اعضائها كوكبة من نخبة الشباب 
الكويتي الطموح الهاوي لرياضة سباق السيارات 
جعلت املنظمة تترك صدى وبصمة لدى محبي هذه 
الرياضة واشـــار الى ان معرض السيارات سيقام 
في مجمع ٣٦٠ في يومي ١٥ و١٦ اجلاري مبشاركة 
نخبة من الشركات الراعية في الكويت ومبشاركة 
٤٠ سيارة وسيكون هذا املعرض خاصا باملشاركني 
في السباق الذي سيكون في حلبة البحرين الدولية 

في ٢٨، ٢٩ و٣٠ اجلاري. 
جدير بالذكر ان انشطة Gulfrun مازالت تلقى دعم 
 wataniya ومساندة العديد من الشركات في مقدمتها
 Airways agility - الراعي الرئيسي وكل من telecom
 consolidated Contractots co-dentxpress - wataniya
 وعــلـــى مســــــتــــوى الــرعايــة البــالتينـيـــة 
وSliderstation - Alsawantravet creditone للرعاية 

الذهبية.

الشيخ أحمد اجلابر العبداهللا يتسلم درع املجلس القومي للرياضة من م.حسن صقر

صورة جماعية للوفد التونسي يتوسطهم مدير الفندق كمال حسني

أحمد سعد الدين يتابع ورشة العمل

أحمد املاجد وأحمد املضف خالل املؤمتر الصحافي

..ودراجة فيسبا

جانب من الورشة

«شباب الصباحية» أنهى اختراق الضاحية

احتل املركز األول د.جابر فريد 
والثاني محمد صبري والثالث 

محمد عليان.

فاز باملركز األول منصور معيوف 
(اجلهراء) والثاني سيف يوسف 
(الصباحيـــة) وفي فئة الرجال 

أقام مركز شباب الصباحية 
العامة للشـــباب  التابع للهيئة 
والرياضة بطولة اختراق الضاحية 
ملسافة ٥ كم من أمام مستشفى 
العدان الى مركز شباب الصباحية 
مبشاركة ٨٠ عضوا من أعضاء 
مراكز شباب اجلهراء والصباحية 
والقصور اضافة الى فئة الكبار، 
ومتكن شباب الصباحية من احراز 
املركز األول في البطولة واحتل 
الثاني  املركز  «شباب اجلهراء» 
وجاء مركز شباب القصور ثالثا، 
وجاءت النتائـــج كما يلي: فئة 
أقل من ١٥ سنة فاز باملركز األول 
جاسم بادي (القصور) والثاني 
عمر محمـــد (اجلهراء) والثالث 
فيصل مشعل (الصباحية) وفاز 
عمر محمد بجائزة أصغر متسابق 
(٨ سنوات)، فئة من ١٥ – ٢٠ سنة 

تكرمي أحد املشاركني

صورة تذكارية مع عدد املشاركني بالبطولة ... ويسلم م.رجاء الصفار شهادة املشاركة Gulfrun سيارة

«الوطنية للخدمات» البيئية 
نظمت برنامجًا توعويًا بمشاركة البلدية

د.م.عبدالرحمن التمامي متوسطا سعود الصليلي وم.فالح الرشيدي

التمامي مكرما م.ليلي اليتامى

نظمت الشركة الوطنية للخدمات البيئية برنامج «التوعية 
البيئية» والذي مت عقده في قاعـــة املزايا بفندق هوليدي إن... 
حيث بلغ عدد املشاركني في البرنامج التدريبي ٧ مشاركني من 
موظفي البلدية، وقد قامت الشركة بتنظيم البرنامج بالتعاون مع 
بلدية الكويت، وحاضر بالبرنامج دكتور م.عبدالرحمن التمامي 
العضو بجامعتي بلفورد وكارولينز بأميركا، وكان البرنامج وافيا 
باحتياجات إدارة شؤون البيئة في بلدية الكويت، حيث قام د. 
التمامي بتعريف املفاهيم البيئية وتأثيرها على اإلنسان وكيفية 
تدوير النفايات واالستفادة منها ووضع احللول ملشاكل البيئة 
من خالل مخاطبة النشء من مرحلة الطفولة إلى املراحل املتقدمة 
لطالب املدارس واجلامعات وكذلك ســـن القوانني والتشريعات، 
باإلضافة إلى أهمية الوعي البيئي ملا له دور فعال وســـريع في 
حل الكثير من املشـــاكل البيئية وذلـــك من خالل اإلعالم املرئي 
واملسموع واملقروء وهى تعتبر وسيلة مهمة لنشر املعلومات في 
مجال البيئة، وجاءت فكرة تنظيم هذا البرنامج ضمن السياسة 
التي وضعتها اإلدارة العليـــا لبلدية الكويت إلضافة املزيد من 
التقدم والتطور والتواصل واســـتمرار االرتقاء مبســـتوى أداء 
العاملني في البلدية من ناحية.. ولنشر الوعي البيئي لدي جميع 
الفئـــات العمرية لدى املواطنني واملقيمني من ناحية أخرى، وقد 
شارك بالبرنامج كل من املهندسني ليلي يعقوب اليتامى ورجاء 
الصفار وسهى عبدالباقي السيفي وفالح مفلح الرشيدي ولولوة 
محمد الصيرفي وسعود عتيق الصليلي من إدارة شؤون البيئة 
ببلديـــة الكويت ونادية احملميد مديـــر مكتب فرع بلدية حولي 
(مكتب املخالفات بالســـاملية) وفي نهاية البرنامج التدريبي مت 
تقدمي شـــهادة شـــكر للدكتور التمامي ومن ثم توزيع شهادات 
املشاركة للمشاركني في البرنامج ليكون حافزا لهم لبذل املزيد 
من العطاء واجلهد في سبيل تطوير أنفسهم مما يعود بالفائدة 

املرجوة على البالد.

(محمد ماهر)

أحمد الجابر التقى رئيس المجلس القومي للرياضة المصري

رئيس الوفد البحريني يتسلم درعا تكرميية من مدير «كونتننتال» كمال حسني

«كونتننتال» احتفى 
بمنتخبات الرماية

اقامـــت ادارة فندق كويت كونتننتال حفال تكرمييا للمنتخبات التي تقيم بالفندق 
وهي اليمن وسورية وتونس واجلزائر والبحرين واالردن لرياضة الرماية املشاركني 
في البطولة العربية التاســـعة للرماية واملقامة بالكويت خالل الفترة من ٤ ـ ١١ يناير 
٢٠١٠، حيث رحب مدير الفندق كمال حســـني بأعضاء الفرق ومتنى لهم طيب االقامة 
بالكويت ومت تقدمي الهدايا التذكارية لالعبني وتبادل الدروع مع رؤســـاء الوفود ومن 
جانبهم شكر رؤساء الفرق املشـــاركة ادارة الفندق على هذه البادرة الطيبة وحسن 

الضيافة.


