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يعتذر مختار منطقة الشامية سليمان 24
عل���ي العثمان عن عدم اس���تقبال رواد 
ديوانية املرحوم احل���اج غامن بن علي 
العثمان مساء اليوم وذلك بسبب أعمال 
احلفري��ات في الدائ���ري األول على ان 
يعاود استقبال رواد الديوانية بداية شهر 

رمضان املبارك.

مختار الشامية يعتذر لرواد ديوانيته

أحمد الجابر يحضر تكريم أبطال »دبي للتنس«

»الشباب والرياضة« تنظم مسابقة خطيب المستقبل

حضر رئيس االحتادين الكويتي والعربي 
للتنس الش����يخ أحمد اجل����اب����ر الع���بداهلل 
نهائي بطولة دبي املفتوح����ة للتن����س 2010 
وش����ارك في تتويج الفائزين مع أخيه سمو 

الشيخ حشر بن مكتوم آل مكتوم رئيس احتاد 
اإلمارات للتنس. واش����اد الشيخ أحمد اجلابر 
بالتنظيم اجليد للبطولة وباملس����توى الرائع 

للمتنافسني.

تنظم الهيئ���ة العامة للش���باب والرياضة 
بالتعاون والتنسيق مع وزارة األوقاف والشؤون 
االسالمية املسابقة التاسعة خلطيب املستقبل 

للموسم احلالي 2010/2009.
وأفاد رئيس قس���م األنش���طة املتخصصة 
بإدارة الهيئ��ات الش���بابية يوسف السعيدي 
واملش���رف العام على املسابقة بأن التصفيات 
األولى للمسابقة تستمر حتى 18 اجلاري وذلك 
مبرك��ز شب��اب العارضي��ة، وق��ال السعيدي: 
ان اللجن��ة املش���رف��ة على املسابقة قسم��ت 
املشاركني الى فئتني األولى من 10 الى 15 سن��ة، 
والثاني���ة من 6 الى 9 س���نوات، كما وضع��ت 
اللجن��ة مجموعة من املعايير، يتم عليها وضع 

الدرجات للمتسابقني، ومنه��ا على سبي��ل املثال 
املظهر الع��ام خلطي��ب املستقب��ل، املوض��وع، 
االستشهاد بالنصوص وضاحة اخلطيب والثقة 

بالنفس.
كما أوضح الس���عيدي انه مت اختبار جلنة 
احلكام من ادارة شؤون القرآن الكرمي بوزارة 
األوقاف، وتش���مل كال من احم���د فتحي اللهو 
رئيسا، وعضوية الداعية املال، الداعية محمود 

يوسف واحمد املياحي.
يذكر ان اللجنة املنظ����مة رصدت ج���وائز 
مالية للف����ائزين الع��ش����رة األوائل من الفئة 
األول���ى والفائزي���ن األوائل الس���تة من الفئة 

الثانية.

مت االحتف���ال بيوم املرأة العاملي بتاري���خ 2010/3/8 ممثال في احتاد زوجات ممثلي 
السفارة السريالنكية )اجلمعية النسائية( وببرنامج مخصص للنساء، متت الدعوة 

لالحتفال بهذا اليوم من قبل اجلمعية النسائية بالسفارة.
وأقيم احلفل مبنزل السفير وحضر احلفل عقيالت السفراء واجلمعيات النسائية 
واملجموعات املدنية واإلعالم وسيدات املجتمع الكويتي واألجنبي وعضوات اجلمعيات 

السريالنكية.
بدأت االحتف���االت بإضاءة املصباح الزيتي وتبعتها كلمة ترحيب رئيس���ة احتاد 
زوجات ممثلي الس���فارة السريالنكية عقيلة سفير س���ريالنكا رامانيكا ديساناياكي، 
وأشادت ديس���اناياكي بالضيوف: إن احلضور هو شعور بالشجاعة والقناعة، وذلك 
بالتذكير بالنس���اء العظيمات وبأعمالهن إللهام اآلخرين في جميع أنحاء العالم، مثل 

س���يرميافو بندارانايكا انها اول امرأة تصبح رئيس���ة ملجلس الوزراء في العالم لقد 
دفعت ضريبة كبيرة للسيدات الباسالت من اجل تعهداتهن وشجاعتهن، وأضافت: ان 
هؤالء السيدات جعلننا نحن نشعر بقيمة أنفسنا، وأوضحت ان األنشطة التي قامت 
بها اجلمعية النسائية بالس���فارة في الكويت هي من اجل التحرر االجتماعي للنساء 
العامالت واحملتاجات، وقد ناش���دت جميع النساء ان يعملن يدا واحدة من اجل عمل 

اختالف حقيقي في احلياة كل في مجتمعه وفي عمله.
ثم قدمت انوما اوباس���ينا عرضا عن »فكرة اجلمال واحترام الذات والش���خصية 

عند املرأة«.
وتضمن االحتفال أغاني لقيت استحس���انا من النساء واملساهمات، وانتهى احلفل 

بعد ان تناول الضيوف واملنظمون وجبة طعام خفيفة واملرطبات.

الشيخ أحمد اجلابر يشارك الشيخ حشر بن مكتوم تكرمي الفائزين بالبطولة.

رامانيكا ديساناياكي تتوسط موظفات السفارة وعددا من النساء السريالنكيات

رونالد ماكدونالد أمتع احلضور مبشاركته

مدربو وموظفو ماكدونالدز

زوجة السفير السريالنكي مع عدد من زوجات السفراء

جلنة احلكام الختيار خطيب املستقبل

عدد من املشاركني مبسابقة خطيب املستقبل

صورة تذكارية ألبناء مدرسة عبداهلل الرومي احتفاال باألعياد الوطنية

مديرة املدرسة تشارك بقطع كيكة احلفل

علي حسن حمدون أحمد ميزان

السفارة السريالنكية تحتفل بيوم المرأة العالمي

علي أطفأ
 شمعته األولى

أحمد احتفل
بعيد ميالده

اطفأ الطفل اجلميل علي حسن 
حمدون ش���معته االولى وسط 
فرحة االه���ل واالصدقاء الذين 
ش���اركوا علي فرحت���ه وقدموا 
له املباركة والتهنئة باملناسبة. 
مبروك يا علوش وعقبال ال� 100 

سنة.

احتفلت أس���رة الطفل أحمد 
ميزان  بعيد ميالد أحمد وقدموا 
له الهدايا التذكارية باملناس���بة 
ومتنوا له حياة سعيدة، وشارك 
احلضور أحمد في إطفاء الشمعة 
وسط فرحة اجلميع، مبروك يا 

أحمد.

»عيدي يا بالدي« في »عبداهلل الرومي« االبتدائية

بأجواء تغمرها الفرحة ومبناس����بة االحتفال 
بالعيد الوطني وعيد التحرير أقام قسم االجتماعيات 
في مدرسة عبداهلل الرومي االبتدائية بنني أسبوعها 
الثقافي بعنوان »عيدي يا بالدي« من إعداد معلمات 

القسم وبإشراف رئيسة القسم فوزية املطيري 
وحتت رعاية مديرة املدرسة أماني املتعب، والذي 
شمل عدة أنش����طة متنوعة تعزز روح الوطنية 

واالنتماء واالخالص لهذا البلد الغالي.

220 مدربًا من 60 مطعمًا شاركوا في مؤتمر »ماكدونالدز«
في إط����ار التزامها بتطوي����ر كوادرها العاملة 
باعتبارهم احدى أهم ركائز جناح الشركة، عقدت 
ماكدونالدز الكويت مؤمترها اخلاص ملدربي الطاقم 

في فندق هوليداي إن � الساملية.
وامتدت أنش����طة املؤمتر ملدة يوم كامل حتت 
إشراف إدارة املوارد البشرية، حيث متت مناقشة 
أحدث اخلبرات وأفضل املمارسات العملية، وجتسيد 
أهمية الدور الذي سيلعبه مدربو الطاقم في العام 

.2010
وحضر املؤمتر 220 مدربا من أكثر من 60 مطعما 
باإلضافة إلى أعضاء املكتب الرئيسي في ماكدونالدز 
الكويت، حيث أشادت إدارة الشركة بجهود املدربني 
املتواصلة في دعم وتشجيع املوظفني. وسلط املؤمتر 
الضوء على الدور احملوري الذي يلعبه مدربو الطاقم 
في تقدمي أفضل معايير اجلودة واخلدمة والنظافة 

لقاعدة العمالء املتنامية في الكويت.
وتخلل املؤمتر سلس����لة من االنشطة تضمنت 
مس����ابقات ترفيهية مختلفة للموظفني، حيث كان 
هناك ظهور مميز ل�»س����فير ماكدونالدز للمرح«، 
رونالد ماكدونالد، الذي أضفى أجواء من البهجة 
واحلماس فيما وزع اجلوائ����ز على الفائزين من 

احلضور.
وفي معرض تعليقه على املؤمتر، قال مدير إدارة 
املوارد البشرية والشؤون اإلدارية في ماكدونالدز 
الكويت إيلي غصن: »إن القاسم املشترك بني جميع 
موظفين����ا، بدءا من أفراد الطاق����م الذين يقومون 
بإعداد وتقدمي الطعام لعمالئنا، ووصوال إلى رؤساء 
األقس����ام الذين يديرون شؤون الشركة، هو أنهم 
ميتلكون نفس املعرفة واملهارات األساس����ية التي 
يتطلبها العمل في الشركة. واليوم، نحن مدينون 
بذل����ك ملدربي الطاقم الذي����ن كان لهم األثر الكبير 
في بناء مهارات جميع املوظفني على أسس صلبة 

ساهمت في جناحنا«.
وأضاف غص����ن: »بصفتنا أبناء ثقافة العالمة 
التجارية، نعتبر أن موظفينا هم أهم أصول الشركة 
ونلتزم مبسؤوليتنا جتاه تطويرهم وتكرمي جهودهم 
القيم����ة، وهو ما يضمن تألقن����ا في تقدمي جتربة 
ماكدونال����دز املميزة جلميع عمالئنا في كل زيارة 

ملطاعمنا«.
وتفتح ماكدونالدز الكويت آفاق التطور املهني 
أمام جميع موظفيها بالتساوي، حيث يتم ترقيتهم 
بناء عل����ى أدائهم الفردي وجناحه����م في اجتياز 
البرامج التدريبية املعدة لهم، والتي تشمل جميع 
تفاصيل العمل وتولي أهمية خاصة لتعزيز ثقتهم 

ومعنوياتهم.


