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الكابنت احمد حسني وكأس البطولةجولة على بعض املعروضات في مهرجان »الصيف املذهل«

الكابنت سعد الهاجري ومانع العجمي مع الفريق الفائز

لقطة تذكارية للفائزين بالبطولة

جانب من املشاركات في الرحلة

فقرة مسابقات

األطفال يستمتعون بفقرات ومفاجآت صيف »البترول الوطنية« املذهل

لقطة جماعية إلداريي »استقبال« وعدد من موظفي اجلامعة األميركية

تسليم موظفي اجلامعة األميركية الهدايا

صورة جماعية مع املسعفني

املسعفون يجرون تدريبا عمليا أمام الطلبة تكرمي مركز اإلسعاف

»البترول الوطنية« تطلق مفاجآت »الصيف المذهل«

أطلقت ش���ركة البترول الوطنية الكويتية أنش���طة 
برنامجها الترفيهي لصيف 2010 »الصيف املذهل« والذي 
يشتمل على العديد من األنشطة املتنوعة التي تستهدف 
موظفي الشركة وأفراد عائالتهم، وتؤمن لهم قضاء صيف 

ممتع وحافل بكل ما هو شيق.
وكانت مفاج���آت »الصيف املذهل« قد انطلقت مطلع 
الشهر اجلاري في احتفال ترفيهي أقامته دائرة العالقات 

العام���ة واإلعالم في نادي الش���ركة بحضور عدد كبير 
من املوظفني وأسرهم وتضمن مسابقات وألعابا مرحة 
واستعراضات للشخصيات الكرتونية لألطفال وتوزيع 
الهدايا واجلوائز على احلضور الذين اس���تمتعوا كذلك 
بالفقرات الترفيهية والعروض الفنية واملوسيقية التي 

قدمتها الفرق الفلكلورية والتراثية.
ُيذكر ان برنامج »الصيف املذهل« يشتمل على اقامة 

بطوالت رياضية في كرة القدم، كرة السلة، كرة الطائرة، 
الكرة الشاطئية، البولينغ وكرة املضرب، اضافة الى دورات 
في الغوص والرماية، وعدد من املعارض األس���بوعية 
كمعرض السالمة املرورية، معرض االلكترونيات، ومعرض 
مستلزمات رمضان، كما يتضمن البرنامج تنظيم عروض 
أفالم أس���بوعية لألطفال في قاعة السينما بنادي بيت 

الوطنية.

»استقبال« رعت حفل موظفي 
الجامعة األميركية

»شؤون القرآن الكريم« 
زارت إسعافات الجهراء

صرح محمد اسماعيل مدير التسويق بشركة استقبال بأنه انطالقا 
من املسؤولية االجتماعية التي تولى لها »استقبال« اهتماما بالغا قامت 
الش����ركة ومن هذا املنطلق برعاية حفل موظفي اجلامعة األميركية وقد 
قدمت الشركة العديد من اجلوائز القيمة للموظفني املتميزين، وقد جاءت 
مشاركة الشركة لتعزيز مفهوم املشاركة وحتمل املسؤولية االجتماعية 
باملجتمع والعمل على تنميته بكل الس����بل والوسائل وقد حضر احلفل 
من جانب ش����ركة اس����تقبال املدير العام هاني فاروق وتعتمد استقبال 
الكويت طريقة تختلف عن اآلخرين في ش����راء أثاث املنزل، فالش����ركة 
جمي����ع منتجاتها مصنوعة من خامات صحية حتافظ بها على صحتك 
وصحة أفراد عائلتك كذلك عملت الش����ركة على متكني العميل من رؤية 

مصانعنا على موقعنا على االنترنت مباشرة.

قام مركز حلق���ات حتفيظ القرآن 
الكرمي مبحافظة اجلهراء التابع إلدارة 
شؤون الق���رآن الكرمي بوزارة األوقاف 
والشؤون اإلس���المية بزيارة ملرك���ز 
إسعاف »القصر« مبحافظ��ة اجلهراء 
حيث استم���ع الطلبة الى شرح مفصل 
عن طبيع���ة عمل املركز وآلية العمل منذ 
تلق���ي البالغ الى عملية نقل املصاب 
ال�ى املستش���فى مع ش��رح بسي����ط 
لبعض املعلومات ح���ول اإلسعاف���ات 
األولية ثم ت��م تكري�م العامل�ني مبرك�ز 

اإلسع���اف.

ناشئو الساحل أبطال الكويت في ألعاب القوى

توج نادي الساحل الرياضي بكأس البطولة 
العامة لفئة الناشئني والتي أقيمت على مضمار 

كيفان.
وقد أعرب املدير الفني الكابنت حسني السعيد 
عن سعادته بحصول فريقه على كأس البطولة، 
وأش���اد مبس���توى الالعبني كافة الذين قدموا 
مستويات طيبة كانت ثمرة مجهوداتهم طوال 
املوسم. واضاف السعيد أن الالعبني أثبتوا انهم 

على قدر كبير من املسؤولية.
وأكد املشرف العام للفريق عقيل الفيلكاوي 
أن هذا الفوز جاء نتاج اجلهد والتعب وحرص 

املدربني والالعبني على الفوز بكأس البطولة.
واوضح كل من الكابنت سعد الهاجري ومانع 
العجمي مدربي املسافات املتوسطة والطويلة أن 
البطولة شهدت منافسة قوية بني األندية وخاصة 

العبي املنافسات املتوسطة، وأكد الكابنت محمد 
اليوحي والكابنت طارق الفرحان والكابنت احمد 
حس���ني مدربو قطاع الوثب أن البطولة جاءت 
قوية بني األندية املشاركة ولم حتسم البطولة 
حتى آخر سباق، ووجه الشكر لالعبني اللذين 

لم يدخروا أي جهد في سبيل الفوز بالكأس.
كما أش���اد نائب املدير الفني الكابنت سالم 
الش���مروخ بأداء جميع الالعبني املشاركني في 
البطولة، وصرح الش���مروخ ب���أن فوز فريقه 
بكأس البطولة يعد اخلتام املسك ملوسم كامل 
من اجلهد والتعب حيث ان املنافس���ة لم تكن 
عل���ى البطولة فقط وامنا عل���ى الدرع العامة 
وكانت املنافسة قوية بني الساحل والقادسية 
الذي حصل على ال���درع العامة بفارق ضئيل 

بينه وبني الساحل.

»نسائية التعريف باإلسالم« تزور »يوم البحار«

نظمت نسائية التعريف باإلسالم فرع الفروانية 
رحلة الى قرية يوم البحار للجاليتني الس����يالنية 
والهندية من منطلق رعاية املهتديات اجلدد ثقافيا 
وتنمية وازعهن الديني ليكن نواة صاحلة ملجتمع 

مس����لم واعدادهن ليكن أمهات صاحلات ومربيات 
فضليات وتضمنت الرحلة برنامجا متميزا ش����مل 
احملاضرات الدينية وتخللها مسابقات ترفيهية وثقافية 

وألغاز وقدمت لهن الهدايا التي أسعدتهن.


