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»إنتركونتيننتال« كّرمت كراون بالزا كأفضل أداء في 2009

380 متسابقًا في ماراثون
 »تعاونية الجابرية«

محمد راتب
في سياق أنش���طتها االجتماعية املستمرة، نظمت جمعية 
اجلابرية التعاونية ماراثون اجلابرية السادس الختراق الضاحية، 
وذلك بحضور اعضاء مجلس ادارة اجلمعية، وبحضور وسائل 
االعالم املرئية واملكتوبة، وحتت اشراف االدارة العامة للمرور 
وادارة الطوارئ الطبية، والهيئة العامة للشباب والرياضة، واالدارة 

العامة للمعاقني، اضافة الى عدد كبير من اهالي اجلابرية.
واكد رئيس مجلس ادارة تعاونية اجلابرية، يوسف دشتي 
ان فكرة املاراثون جاءت بهدف مد جسور التواصل في النشاط 
الرياض���ي للجمعية، مضيفا ان ه���ذا املاراثون يضم مجموعة 
كبيرة من املتس���ابقني في مختلف االعمار، اميانا بأن الرياضة 
ومبختل���ف ألعابها تن���ال اهتمام الن���اس واقبالهم عليها، مما 
جعلنا في مجلس االدارة نستمر في تنظيمها للسنة السادسة 
على التوالي. وأشار الى ان اجلمعية حريصة على التفاعل مع 
جميع اهالي املنطقة وتوفير كل ما يحتاجون اليه من خدمات 
اجتماعية وثقافية وترفيهية تفعيال ألهداف احلركة التعاونية، 
متوجها بالشكر للجهات الرسمية والشعبية التي ساهمت في 

جناح هذا املاراثون.
من جانبه، قال أمني س���ر اجلمعية حس���ني دشتي: ان هذا 
املاراثون قد شهد اقباال كبيرا من االهالي، حيث شارك فيه اكثر 
من 380 متسابقا س���واء من ابناء املنطقة أو خارجها، تنوعت 
أعمارهم ب���ني 14 و41 عاما، باالضافة الى اصحاب االحتياجات 

اخلاصة.
وبني ان اجلمعية قامت بالعديد من االنشطة ألهالي اجلابرية 
س���واء كانت اجتماعية أو ثقافية أو رياضية، متعهدا بابتكار 
العدي���د من االفكار اجلديدة وااللعاب الش���عبية خلدمة أهالي 

املنطقة في املرحلة املقبلة.

 )IHG( كرمت مجموعة فن����ادق إنتركونتيننتال
موظفيها والفنادق ألدائهم الرائع واملساهم في األعمال 
واملجتمع احمللي في اجلوائز السنوية جنوم فندق. 
ومت اختي����ار 91 فائزا من 20 فئ����ة ل� 686 فندقا من 
مجموعة فن����ادق إنتركونتيننتال في جميع أنحاء 
أوروبا والشرق األوسط وأفريقيا ألفضل املوظفني 

وأفضل الفنادق أداء في عام 2009.
وكان فندق كراون بالزا � الكويت واحدا من 39 فندقا 
منح جائزة أفضل جودة لعام 2009، وتسلم اجلائزة 
املدير العام لفندق كراون بالزا ومدير عمليات شمال 

اخلليج ملجموعة إنتركونتيننتال هاني كفافي.
جائزة اجلودة والتميز تسلم للفنادق التي تتفوق 

في أفضل مستوى للراحة وإرضاء للضيوف.
وص����رح كفافي قائال: »إن ه����ذه اجلائزة تكرمي 

للعمل الشاق واجلهد اجلماعي الذي بذل هذا العام، 
ونحن نسعى باستمرار للتقدم بحيث ميكن للضيوف 
ان تتوق����ع خدمة جيدة دائما عن����د زيارة الفندق، 
وسنواصل العمل معا للحفاظ على نفس مستوى 

اخلدمة العالية في كل عام«.
وقال رئيس مجموعة فن����ادق إنتركونتيننتال 
اوروبا والش����رق األوس����ط، كيرك كينسل: »تلتزم 
مجموع����ة فنادق إنتركونتيننتال في دعم وتطوير 
موظفينا، وذلك ألن الفنادق ستكون دائما جيدة بجودة 
األشخاص الذين يعملون فيها، ونحن نسعى جاهدين 
لنوفر لهم البيئة املناس����بة والدع����م واإللهام الذي 
يحتاجون اليه لتوفير مستوى خدمة ممتازة، وهذه 
اجلوائز انعكاس ملواهب رائعة لدينا في فنادقنا في 
مختلف أنحاء أوروبا والشرق األوسط وأفريقيا«.

هاني كفافي وفريق كراون بالزا يتسلمون جائزة افضل جودة لـ 2009

مدير املدرسة عبداهلل حسن الكندري واملتفوق ياسر عاطف

.. ودرع ألحد املشاركني

أحد الفائزين يتسلم هديته من جمعية اجلابرية

املتفوق ياسر عاطف مع املشرف أبواحلمد الشاذليمالك جنل الزميل أحمد سرور مع والدته وكيل املدرسة السيد املنزالوي مع أحد املتفوقني

صورة تذكارية للصف اخلامس شعبة 6 مع مدير واداريي املدرسة

»ابتدائية النجاة« في السالمية 
تكّرم متفوقيها

اقامت مدرس���ة النجاة االبتدائية في 
الساملية حفال لتكرمي طلبتها املتفوقني، 
والقى مدير املدرس���ة عبداهلل الكندري 
كلمة اشاد فيها بجهود الطلبة املتفوقني 
ومبثابرته���م لتحصيل افضل الدرجات 
وكذلك بتعاون اولياء االمور ومتابعتهم 
البنائهم االمر الذي انعكس ايجابا على 
نتائجهم الدراسية متمنيا لهم استمرار 
التفوق والنجاح للوصول الى اعلى املراتب 

وحتقيق آمالهم وآمال اهاليهم.
وتخل���ل احلفل ع���دد م���ن الفقرات 
التي امتعت احلض���ور، وفي اخلتام مت 
توزيع الهدايا وش���هادات التقدير على 

املتفوقني.

 )أحمد باكير(دشتي يوزع الهدايا والدروع على الفائزين


