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نظم نادي رأس االرض التابع 
لشركة املشروعات السياحية برامج 
وانشطة ومسابقات مختلفة على 
حوض الس����باحة بالنادي، وذلك 
مبناسبة افتتاحه واالعالن عن بداية 

املوسم الصيفي للعام 2010.
يأتي ذل����ك انطالقا من حرص 
التواصل مع  النادي عل����ى  ادارة 
اعضائه وتوفير جميع اخلدمات 
الترفيهية والفني����ة والرياضية 
ف����ي جميع  ومش����اركة االعضاء 
املناسبات العامة واخلاصة حتقيقا 
الهداف الشركة التي حترص من 
خاللها على التواصل مع جمهورها 

في اي وقت على مدار العام. من جهته اعلن حس����ام الزواوي مش����رف 
نادي رأس االرض عن افتتاح املوسم الصيفي بالنادي واملرتبط بافتتاح 
حوض السباحة التابع للنادي وبدء االنشطة املرتبطة به سواء املسابقات 
او الرياض����ات املائية املختلفة. واضاف الزواوي ان����ه مت اعداد فقرات 
ومس����ابقات وانش����طة مختلفة في يوم االفتتاح الذي بدأ من الس����اعة 
الرابعة عصرا، واش����تمل على مسابقات مائية مبصاحبة فرقة السنافر 
الكويتية بحضور مقدم البرامج بسام البارود، ومبشاركة الشخصيات 
الكرتونية وجانب كبير من اعضاء النادي واسرهم وضيوفهم، تخلله 
توزيع الهدايا واجلوائز على الفائزين من املش����اركني. واعرب الزواوي 
عن س����عادته باملش����اركة واالقبال الكبير الذي حظي به افتتاح نشاط 
الس����باحة من جانب االعضاء وتفاعلهم مع املس����ابقات وفرقة السنافر 
الكويتية، مضيفا ان ادارة النادي تس����عى دائم����ا الى التجديد وتنوع 
االنشطة والبرامج املختلفة التي تقدمها على مدار العام لتناسب جميع 
االعمار ومختلف الشرائح، مؤكدا في الوقت ذاته على ان يكون النادي 
هو املكان املناس����ب واملتنفس الطبيعي وامللتقى االجتماعي والثقافي 

والترويحي والرياضي لالعضاء واسرهم وضيوفهم.

حسام الزواوي

الشيخة فريحة االحمد تتوسط الشيخة العنود االبراهيم ونادية ابوشعر

.. ومشاركة اسرية .. وهدايا لالطفال

مسابقة للسيدات جوائز وهدايا من املشروعات للمشاركني

رئيسة القسم وموجهة الرياضيات في معرض الوسائل

مديرة املدرسة سعاد صالح واملعلمة غنيمة

املعلمة تهاني أثناء عرض الدروس النموذجي

نادية ابوشعر تتسلم درع تكرمي فندق شيراتون

.. ودرع تكرميية تقديرا للجهود املبذولة

الشيخة فريحة االحمد تكرم الزميل نايف الشمري 

)محمد ماهر( الشيخة فريحة االحمد تتحدث للحضور

فريحة األحمد تكّرم رعاة وداعمي »األم المثالية«
ندى ابونصر

للسنة السابعة على التوالي 
اقيم حفل تكرمي جميع اجلهات 
واملؤسس����ات التي س����اهمت 
بشكل كبير وفعال في جناح 
جائزة األم املثالية حتت رعاية 
وحضور رئيسة اللجنة العليا 
جلائزة األم املثالية لالس����رة 
املتميزة الشيخة فريحة األحمد 
في فندق الشيراتون وأكدت 
الشيخة فريحة خالل احلفل 
املتواصل من  الدع����م  ان هذا 
اجلهات الرسمية واالهلية بدأ 
بدعم كرمي معنوي ومادي من 
صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح احلمد وسمو ولي عهده 
الش����يخ نواف االحمد  االمني 
وسمو رئيس مجلس الوزراء 
الش����يخ ناصر احملمد، وهذا 
يعني لنا الكثي����ر، اما دفعنا 
للتميز باالرتقاء بالعمل لدفع 
االسرة بشكل عام واألم بشكل 

خاص الى املثالية املنشودة.
واضافت: لقد اس����تطعنا 
بفضل اهلل تعال����ى ان ننجز 
العديد من االعمال واملشاريع 
التربوية واالسرية والبرامج 
الناجح����ة في زمن قياس����ي 
واملوازن����ة بني اجناز البرامج 
احمللية واملشاركة اخلارجية 
حيث مثلنا بلدنا خير متثيل 

في احملافل الدولية.
وهذا ساهم في نقل اللجنة 
الى العاملية ونقل جتربة األم 
الدول  املثالي����ة للكثير م����ن 
املتقدم����ة خليجي����ا وعربيا 
وعامليا.  وزادت بأن اللجنة في 
هذا العام ابرزت امهات مثاليات 
على املستوى احمللي واخلليجي 
والعربي وابا مثاليا ونعدكم 
باملزيد من املشاريع اجلديدة 

لصالح مجتمعنا ووطننا.
وفي اخلتام كرمت الشيخة 
فريحة االحمد جميع الشركات 
الراعية ووسائل االعالم التي 

واكبت احلدث.

مهرجان الوطنية وكأس العالم للتسوق في سحبه األول

خالد خاسكية وعبدالعزيز أشكناني يتوسطان فريق العمل

خالد خاسكية يعلن أسماء الفائزين

لميس بالل
العامة  العالق���ات  أطلق مدي���ر 
للش���ركة الكويتية املتحدة لالعالن 
والنش���ر والتوزيع خالد خاسكية 
الس���حب االول ملهرج���ان الوطنية 
وكأس العال���م للتس���وق بحضور 
من���دوب وزارة التجارة والصناعة 
عبدالعزيز اشكناني، كما افاد خاسكية 
انه س���يتخلل املهرجان سحب على 
اجلائزة االولى وهي سيارة هوندا 
س���يفيك وجوائز اخرى الكترونية 
مقدمة من ش���ركة عيس���ى حسني 

اليوسفي »بناسونيك«.
واجلدير بالذكر ان املهرجان حتت 
رعاية الوطنية لالتصاالت وسيستمر 

حتى تاريخ 2010/6/24.
وعن فكرة املهرج���ان افاد خالد 
خاس���كية ان كل ش���خص يشتري 
بقيمة 10 دنانير تتسنى له املشاركة 
باملهرجان بحصول���ه على كوبون 
للسحب االسبوعي باالضافة ملسابقة 
تفاعلية بالكوبون في حال مت ترشيح 
اح���د الفريقني للنهائ���ي وفوز من 
النتيجة باس���ترجاع قيمة  يتوقع 

مشترياته.
حيث فاز باجلائزة االولى وهي 
سيارة هوندا س���يفيك علي عصام 
رمضان، وفازت ليالي واصف طلب 
بتلفزيون بناسونيك 58 بوصة وناهد 
عدنان ناجي بتلفزيون آخر 37 بوصة، 
كما فاز امني شامان بكاميرا ديجيتال 
وأحمد الس���يد احمد السيد بكاميرا 
ديجيتال وفازت شمايل مختار التميم 
بكاميرا ڤيديو وفاز محمود علي املنير 
مبسرح منزلي وأخيرا فاز باجلائزة 
 ،DVD �الثامنة علي عيسى رمضان ب
كما مت الس���حب على اربعة اسماء 
احتياطية وهم عائشة صادق، علي 
عصام رمض���ان، محمد عبدالوهاب 

محمود وفاطمة حمد فهد.
وفي نهاية السحب اعلن خاسكية 
عن ان الس���حب املقبل سيكون يوم 
الثالثاء املقبل في مقر بناس���ونيك 

حولي.

)أسامة البطراوي(فرحة األطفال

مدرسة آمنة تسبق الجميع وتقدم 
األسبوع الثقافي للتعليم اإللكتروني

نادي رأس األرض يفتتح حوض السباحة 
بمشاركة األعضاء وفرقة السنافر

اقامت مدرس���ة امنة االبتدائية بنات اسبوعا ثقافيا للتعليم 
االلكتروني وتفعيل البرمجيات وبرامج النت في التدريس وكان 
من االسبوع اقامة دروس منوذجية في جميع املواد ومت استخدام 
برامج النت فيها وايضا معرض مميز للوسائل التعليمية اشترك 

فيه جميع اقسام املدرسة.
وكان االسبوع الثقافي حتت قيادة مديرة املدرسة سعاد صالح 
بحضور موجهي املواد االساسية منها اللغة االجنليزية والعلوم 
واالجتماعيات والرياضيات والتربية االسالمية وبحضور معلمني 
ومعلمات من جميع مدارس منطقة العاصمة التعليمية، وقد القى 

االسبوع الثقافي اعجاب اجلميع.


