
الثالثاء 25 يناير 2011   29مجتمع
دورة إسعافات أولية بمركز شباب الدعية »عناية للتأمين« ترعى بطولة الجولف

قامت شركة عناية للتأمني بتنظيم ورعاية 
بطولة عناية األولى للجولف بنادي اجلولف 
باألحمدي وذلك ي����وم اجلمعة املاضي من 
الس����اعة 8 صباحا حتى الساعة 4 عصرا. 
وتخللت البطولة مائدة غداء ش����هية كما 
شهدت منافسة بني اكثر من 50 متباريا ليتم 
اختيار 6 العبني احتلوا املراكز الستة األولى 
بناء عل����ى أدائهم والنتيجة التي حققوها، 
حيث منحوا الكؤوس والهدايا املقدمة من 
ش����ركة عناية للتأمني بناء على مراكزهم. 
كما مت منح جائزة لالعب الذي حقق أطول 
مسافة بضربة واحدة ولالعب الذي أوصل 
الكرة للمسافة األقرب للحفرة من الضربة 
األول����ى، كما مت تكرمي الكابنت علي مرزوق 
العتيبي رئيس جلنة اجلولف )شركة نفط 
الكويت( ل����دوره الفعال في إدارة البطولة 

واجناحها. وأسماء الفائزين:

املركز األول: فيراسنج كومار � 38 نقطة، 
املركز الثاني: لوي جي الن � 36 نقطة، املركز 
الثالث: دين جيوف����ري � 34 نقطة، املركز 
الرابع: ماكدونالد برايان � 34 نقطة، املركز 
اخلامس: بوتيستا ايرول � 33 نقطة، املركز 
السادس: أشوك كي باثال � 33 نقطة، أطول 
مسافة: اس بي براداهان، األقرب للحفرة: 

كلساي أوليفر.
وتأسست شركة عناية للتأمني سنة 2007 
برأسمال 10 ماليني دينار وهي شركة كويتية 
مس����اهمة مقفلة مملوكة بالكامل ملجموعة 
صناعات الغامن. وقد دأبت الشركة على تقدمي 
حلول تأمينية جلميع أنواع التأمني لألفراد 
والشركات، ويعزز أداءها فريق إداري ذو 
خبرة كبيرة في قطاع التأمني في الكويت، 
وقد احتلت مركزا متقدما بني شركات التأمني 

األخرى خالل فترة قصيرة.

تدريب على معاجلة احلروق

.. ومشارك يتسلم كأس »عناية للتأمني« تكرمي أحد املتسابقني الفائزين

مصطفى محمود يدرب أحد املشاركني على اإلسعافات األولية

أحد املشاركني يتسلم كأسا من »عناية للتأمني«

معاجلة أحد املصابني إليقاف النزيف املشاركون في بطولة »رعاية للتأمني« في لقطة تذكارية بنادي اجلولف باألحمدي

أقام مركز شباب الدعية التابع للهيئة 
العام���ة للش���باب والرياض���ة دورة عن 
اإلس���عافات األولية تضمنت شرحا وافيا 
لطرق اإلسعافات األولية وكيفيتها وأهمية 
التعامل الس���ريع مع اإلصابات وعمليات 
اإلسعاف املختلفة التي ميكن ان يقوم بها 
املسعف في مختلف الظروف مثل احلروق 
والكسور واجلروح، وكذلك طرق االستعانة 

باألدوات امليدانية في احلاالت الطارئة.
وحاضر بالدورة خبير اإلسعافات األولية 
مصطفى محمود بحض���ور أعضاء مركز 

شباب الدعية.


