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الكويت هنأت سريالنكا بالعيد الوطني

بعث صاحب السمو األمير 
الش���يخ صباح األحمد ببرقية 
الى ماهندا رجاباكس���ا  تهنئة 
رئي���س جمهورية س���ريالنكا 
الدميوقراطي���ة االش���تراكية 
الصديقة عبر فيها سموه عن 
خالص تهانيه مبناسبة العيد 

الوطني لبالده، متمنيا له موفور 
الصحة ودوام العافية.

كما بعث س���مو ولي العهد 
الش���يخ نواف األحمد وسمو 
الوزراء الشيخ  رئيس مجلس 
ناصر احملم���د ببرقيتي تهنئة 

مماثلتني.

)كرم دياب(

تكرمي ممثل تلفزيون »الوطن« رائد الشمري

مرزوق ضرار الغامن وأحمد املضف ومنذر الوقيان وفيصل احلمد وعبداملجيد اشكناني وخالد الفريح

اخلريجون خالل حتية العلم

تدريبات على فنون القتال

الحرس الوطني احتفل بتخريج الدفعة 32 من المستجدين األغرار

حت���ت رعاية نائب رئيس احلرس الوطني الش���يخ 
مش���عل األحمد وبحضور وكيل احلرس الوطني اللواء 
ناصر الدعي، احتفل في معسكر الصمود بتخريج الدفعة 

32 من املستجدين االغرار.
ونقل اللواء الدعي تهاني س���مو الشيخ سالم العلي 
رئيس احلرس الوطني والشيخ مشعل االحمد نائب رئيس 
احلرس الوطن���ي راعي احلفل للخريجني، وهنأهم على 
أدائهم املشرف خالل مراحل التدريب بالدورة واستيعابهم 
ل���كل النواحي النظرية والعملية مبا يؤهلهم لالنضمام 
للعمل العسكري وأداء واجبهم جتاه وطنهم بكل كفاءة 

واقتدار.
وأشاد بالدور املتميز الذي قام به املعلمون في مدرسة 
تدريب ضباط الصف واالفراد واجلهود املبذولة لتزويد 
خريج���ي الدفعة اجلديدة بأرقى م���ا توصل اليه العلم 
العسكري في مجاالت التدريب، كما قام اللواء الدعي بتوزيع 
ش���هادات ودروع التفوق على اوائل الدفعة واملتميزين 
في الضبط والربط واللياقة البدنية، مشددا على اهمية 
االس���تمرار في تخريج اجيال مؤهلة تش���ارك بعقولها 
وس���واعدها في حماية مكتسبات الوطن وصيانة أمنه 
واستقراره في ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو األمير 

القائد االعلى للقوات املسلحة وسمو ولي العهد.
وقد شهد حفل التخريج مدير الهيئة العسكرية العميد 
الركن زايد عبداهلل ناصر وكب���ار القادة والضباط في 

احلرس الوطني.
كما ألقى العقيد الركن خالد س���عود عايد كلمة قائد 
التعليم العسكري شرح خاللها ما تضمنته الدورة من 
تدريبات على فنون القتال وما تلقاه اخلريجون من مواد 
أمنية وادارية ورماية ولياق���ة بدنية اجتازوها بنجاح 
لينخرطوا في شرف اخلدمة العسكرية الى جانب اخوانهم 

في احلرس الوطني.

الدعي: مستمرون في تأهيل أجيال تشارك بعقولها وسواعدها في حماية مكتسبات الوطن

»GulfRun« كّرمت الفائزين في سباق البحرين الدولي .. تحت شعار »القيادة اآلمنة«

ندى أبونصر
أقامت شركة GulfRun حفال لتوزيع 
سباق  في  الفائزين  على  اجلوائز 
البحرين الدولي حتت شعار »التدريب 

على فنون القيادة اآلمنة«.
 GulfRun �وأكد املدير التنف�يذي ل
احمد املضف ان هذه هي املشاركة 
سباق  في  التوالي  على  اخلامسة 
البحرين الدولي الذي اقيم مبشاركة 
50 سيارة، وحشدت دعم ومساندة 
العديد من الشركات في مقدمتها الراعي 
الرئيسي Wataniya Telecom وكل من: 
 Agility، Consolidated Contractors Co،
Dent Xpress، واخلطوط اجلوية الوطنية 
 على مستوى الرعاية البالتينية، وأيضا:

 Creditone، Al Sawan Travel، Slider Station
للرعاية الذهبية وذلك في خطوة تعزز 
من ريادة GulfRun وتسهم في مشاركتها 

الفاعلة في السباق.
 GulfRun كما مت تصنيف سيارات
في ثالث فئات للمنافسة في سباق 

خمسة:

 Autocross, Inner Circuit and GPو
Circuit Time Attack

Quartermile dragو
Drift Competiton.

وأضاف املضف انه مت تخصيص 
ع��دة م������آرب ل��صيان��ة واص��الح 
وتب��دي������ل االط��������ارات والت��زود 

 GulfRun ب��الوق������ود لس����ي��ارات
املشارك���ة في الس����ب��اق مم��ا يسر 
من مهام املشاركني ومساعدته��م ف��ي 
امت��ام مراح��ل الس����ب��اق بالسهولة 

والراحة املأمولة. 
وجدي��ر بالذك��ر ان GulfRun تأسست 
من��ذ ارب��ع سنوات وتضم بني اعضائها 
كوكب��ة م��ن شباب الكويت النخبة 
من عشاق س����باق السيارات وهواة 
الرياضة الذين وضعوا اللبنة األولى 
في صرح رياضة س����باق السيارات 
على املس����توى الرسمي في الكويت، 
حيث بلغ عدد الفائزين 17 فائزا في 
الكويت وفائزين من االمارات وفائزا 

من البحرين.

دريفت
م.الرميضي )نيسان 350 زد(االول

ع.الزامل )بي ام دبليو زد 4 ام(الثاني

ص.السيف )لكزس آي اس - اف(الثالث

المضمار الداخلي
الفئة غير المحدودةالفئة السوبرفئة الشارع

ع.اشكناني )فيراري سكوديريا(س.النعيمي )كيه تي ام اكس بوكس(ع.العنجري )بي ام دبليو زد 4 ام(األول

ف.احلمد )كيترهام جي 7(س.السلمان )كي تي ام اكس بوكس(م.الساير )لوتس - اكسيج اس 240(الثاني

أ.الكندري )ميتسوبيشي إيفو 4(أ.الفهد )بورشه جي تي 3 آر إس(م.الرميضي )نيسان 350 زد(الثالث

أوتوكروس
الفئة غير المحدودةالفئة السوبرفئة الشارع

أ.الكندري )ميتسوبيشي إيفو 9(أ.الفهد )بورشه جي تي 3 آر إس(م.الساير )لوتس اكسيج اس 240(األول

ف.احلمد )كيترهام جي 7(س.الغامن )بورشه تيربو(م.حمزة )أودي آر اس 4(الثاني

ك.الغامن )المبورغيني إل بي 4-560م.احلص )كاديالك سي تي اس - في(م.الفرحان )ڤلوكس واغن آر 32(الثالث

مضمار غران بري
الفئة غير المحدودةالفئة السوبرفئة الشارع

ف.احلمد )كيترهام جي 7(أ.ج.الفهد )نيسان جي تي آر(ع.العنجري )بي ام دبليو زد 4 ام(األول

م.الوقيان )جيمباال جي تي آر 600(س.النعيمي )كيه تي ام اكس بوكس(ع.الزامل )بي ام دبليو ام 3(الثاني

ع.اشكناني )فيراري سكوديريا(س.النعيمي )كيه تي ام اكس بوكس(م.الساير )لوتس اكسيج اس 240(الثالث

ربع ميل
الفئة غير المحدودةالفئة السوبرفئة الشارع

ب.السالم )بورشه تيربو(ن.الصباح )بورشه تيربو(ع.العوضي )بي ام دبليو ام 5(األول

م.الوقيان )جيمباال جي تي آر 600(ه� . الغزالي )ميتسوبيشي ايفو اكس(ص.السيف )لكزس اس - اف(الثاني

�م.العوضي )هوندا اس 2000(م.حمزة )اودي آر اس 4(الثالث

تكرمي أحمد الفهد وطارق الفهد


