
االحد 13 مارس 2011   27مجتمع
اختتام البطولة الدولية للغولف في »صحارى«

اختتم���ت بطولة الغولف الت���ي نظمها منتجع 
صحارى مبناس���بة العيد الوطن���ي ال� 50 للكويت 
وأقيمت البطولة على مالعب الغولف باملنتجع التي 
تضم 18 حفرة متتد على مساحة 450 ألف م2 واملصنفة 
واملعتمدة حس���ب معايير جلنة محترفي الغولف 
القامة بطوالت ذات صبغة دولية، هذا وش���ارك في 
البطولة 104 العبني والعبات من عدة دول واشرف 

على انش���طة البطولة طاقم من املدربني املعتمدين 
دوليا، وقد شهدت البطولة منافسة قوية بني الالعبني 
واسفرت النتائج عن فوز دبليو كي ليي باملركز االول 

محرزا 42 نقطة.
واشاد مدير عام املنتجع حسان بايرلي باملستوى 
املتميز للمش���اركني بالبطولة وبأجواء املنافس���ة 

االيجابية التي سادت بني الالعبني.

حسان بايرلي مع الفائز باملركز األول دبليو كي ليي حامال كأس البطولة

العنزي والتورة ومجموعة من األطفال

الشيخة فريحة األحمد تتوسط أحمد الصيرفي وهاني نبيل وعباس تقي

أحمد الصيرفي مكرما الشيخة فريحة األحمد

..وفي ركن من أركان املعرض الشعبي

ميساء موسى مع عدد من املدعوات حلملة »ألني أحبها«

قطع كيكة احلفل في احلضانة املثالية

أطفال احلضانة ارتدوا املالبس امللونة

»كراون بالزا« يطلق حملة »ألني أحبها« بالشراكة مع »السيف« و»كان«

احتفال وطني مميز
 في »روضة الورود«

بحض����ور مدير االنش����طة ف����ي منطقة 
الفروانية التعليمية ناجي العنزي وأولياء 
االمور اقامت روضة الورود احتفاال وطنيا 
مميزا اش����رفت عليه مديرة الروضة طيبة 
الت����ورة وجاء في اطار االنش����طة الوطنية 
احلافلة للروضة مبناسبة مرور خمسني عاما 
على االستقالل وعشرين عاما على التحرير 
وخمسة اعوام على تولي صاحب السمو األمير 

الشيخ صباح األحمد مقاليد احلكم.
وقد اشتملت انشطة احلفل التي شارك 
في تقدميها اطف����ال الورود واملعلمات على 
فقرات وطنية متنوعة وإلقاء قصائد معبرة 
عن املناس����بات وعن مشاعر احلب والوالء 
والوفاء للكويت وصاحب الس����مو األمير، 
كما اش����تمل احلفل على تنظيم مس����ابقات 
ترويحية وألعاب شعبية ومعرض لبعض 
املهن الكويتية القدمية وركن لقهوة بوناشي 
مع اطالق احلمام االبيض تعبيرا عن مشاعر 

الفرحة واالعتزاز.
من جانبها أعربت مديرة الروضة طيبة 
التورة عن اعتزازها واس����رة الروضة بهذه 
املناسبات الوطنية وبضرورة ان تكون مبثابة 
منهج يتم من خالله تعزيز القيم الوطنية 
في نفوس االطفال وفي توثيق معاني احلب 
والوفاء وعمق االنتماء لوطنهم وفي التعبير 
عن املش����اعر الفياضة جتاه قائد املس����يرة 
ووالد اجلميع صاحب السمو األمير، واشادت 
التورة بجهود املعلمات واالداريات وما قمن 
به من جهود الجناح احلفل وحتقيق اهدافه 

الوطنية النبيلة.

.. والحضانة المثالية تحتفل بأعياد الكويت

احتفلت »احلضانة املثالية ثنائية اللغة« باألعياد الوطنية وأقامت 
حفلها حتت رعاي���ة املدير العام للحضانة املثالية بفروعها أ.قياس 
العنزي، حيث شارك أطفال احلضانة فرحة األعياد الوطنية لبلدهم 
احلبيب وقاموا بأداء فقرات رائعة وجميلة نالت إعجاب ذويهم، وقام 
األهل في نهاية االحتفال مبشاركة أبنائهم االحتفال، ونثروا عليهم 

الورود، وأثنوا على مستوى احلفل واجلهود املبذولة.

لميس بالل
اعلن فندق »كراون بالزا« عن اطالق حملة »ألني أحبها« مبناسبة 
عيد املرأة العاملي وعيد األم في الثامن من شهر مارس احلالي وذلك 
بحضور رئيس���ة اجلمعية الكويتية لالسرة املثالية ورئيسة نادي 
الفتاة الشيخة فريحة االحمد وبحضور العديد من عضوات جلنة املرأة 
الدولية ولفيف من الصحافيني واالعالميني ومبشاركة كل من مشفى 
»السيف« وحملة »كان« التوعوية للكشف عن السرطان، حيث كان 
في استقبال املدعوين مدير الفندق احمد الصيرفي ومدير التسويق 

والعالقات العامة واالمتياز هاني نبيل والعديد من املديرين.
افتتح احلفل مبؤمتر صحافي تخلله كلمة الشيخة فريحة االحمد 
قائل���ة »انه ملن دواعي س���روري ان اكون ضيفة الش���رف ملثل هذا 
احلدث املهم وهو االحتفال بعيد املرأة العاملي وعيد االم، ويسعدني 
ان فندق كراون بالزا قد اتخذ املبادرة للقيام بش���يء مختلف، يهتم 
باملرأة في بناء املجتمع ويزيد من مستوى الوعي الصحي الكتشاف 
مرض س���رطان الثدي لديها، والهدف من هذا العمل هو تكرمي املرأة 

من خالل اقامة ندوات توعية عن مرض سرطان الثدي.
متمني���ة في اطالق هذه احلملة التوعوي���ة التقديرية للمرأة أن 
يتم حتقيق االهداف املرجوة منه���ا، كما تخلل املؤمتر احلديث عن 
الشراكة بني كراون بالزا ومشفى »السيف« واحلملة الوطنية »كان« 
للتوعية من مرض الس���رطان واحلديث عن سبب هذه احلملة التي 
تهدف الى تكرمي املرأة اميان���ا بدورها املهم في بناء املجتمع وألنها 
رمز احلنان والتضحية وتقديرا جلهودها، وبدوره اوضح الصيرفي 
حرص فندق ك���راون بالزا على دعم املجتمع في اطار املس���ؤولية 
االجتماعية ورفع مستوى الوعي الصحي ملرض سرطان الثدي بني 
س���يدات املجتمع بدرجة تقلل من معدالت االصابة باملرض وتزويد 
ما يلزم من معلومات من خالل ندوات مفتوحة تقدم للسيدات تقام 
في قاعة املرجان تتضمن شرحا وافيا عن اسباب هذا املرض وطرق 
الوقاية منه مقدم من »مشفى السيف« في يوم 20 من مارس وحملة 

»كان« في 27 اجلاري.
واض���اف قائال ان برنامج حملة »ألني أحبه���ا« مليء باملفاجآت 
والعروض القيمة املقدمة للس���يدات من فندق كراون بالزا ومشفى 
السيف حيث حتصل كل سيدة على عدة هدايا مبا فيها كتيب يحتوي 
عل���ى كوبونات وخصومات مقدمة من مطاعم كراون بالزا الداخلية 
واخلارجية باالضافة الى كوبون مقدم من مش���فى الس���يف يشمل 
خصما 20% على اجراء فحص الكش���ف عن سرطان الثدي واضاف 
ان هذه احلملة مستمرة حتى نهاية مارس في جميع مطاعم كراون 

بالزا الداخلية واخلارجية.

)قاسم باشا(أحمد الصيرفي متوسطا رزان الروضان وهاني نبيل ود.خالد الصالح

أنشطة بيئية في »موڤنبيك الكويت« ـ المنطقة الحرة

ماركو سكسر وعبدالرحمن العون خالل اللقاء

عبدالرحمن العون وماركو سكسر وخيري سعد الدين ومحمد أنور وماري كاروماريا

نظمت جلنة احلفاظ على البيئة في فندق موڤنبيك 
الكويت � املنطقة احلرة نش����اطا بيئيا حتت عنوان 
»شارك حبك«. وشارك العاملون في فندق موڤنبيك 
الكويت في مشروع »شارك حبك« من خالل التبرع 
بهدايا تش����مل ألعابا، مالبس، كتب����ا، مواد تعليمية 
وغيرها. ويتمثل شعار احلفاظ على البيئة في الفندق 
بأننا: »سنس����اعد في صنع حياة أكثر اشراقا جليل 
اليوم واالجيال املقبلة من خالل السعي لتخفيف تأثير 
عمليات الفندق على البيئة واملجتمع الذي ننتمي اليه، 

سيتم ذلك من خالل تطبيق ممارسات بيئية«، وكان 
مدير عام موڤنبيك املنطقة احلرة ماركوسكس����ر قد 
التقى مدير العالقات العامة في جمعية الهالل االحمر 
الكويتي عبدالرحمن الع����ون في اطار دعم التعاون 
بني الطرفني ملا فيه الصالح العام. اجلدير بالذكر ان 
مشروع »شارك حبك« هو أول انشطة فندق موڤنبيك 
الكويت لعام 2011، واملس����تفيد منه منظمة لالطفال 
اليتامى واالسر الفقيرة املقيمة في الكويت بالتنسيق 

مع جمعية الهالل االحمر الكويتي.

»الكويت الباكستانية اإلنجليزية« تحتفل بأعياد الكويت

ش���اركت مدرس���ة الكويت 
الباكس���تانية اإلجنليزي���ة في 
الس���املية باحتف���االت الكويت 
باألعياد الوطنية، وذلك انطالقا 
من حرص ادارة املدرس���ة على 
املشاركة بالعيد الوطني ال� 50 
وعي���د التحرير ال� 20 ومبرور 
5 س���نوات على تقلد صاحب 
الس���مو األمير الش���يخ صباح 
األحمد مقاليد احلكم في البالد، 
حيث ارتدى أبناء املدرسة األزياء 
التراثية واملالبس امللونة بألوان 
علم الكوي���ت، وقدموا الفقرات 
الفنية والشعبية املتميزة التي 
نالت إعجاب احلضور من األسرة 
التربوية وأولياء األمور وكان 
بني املشاركني رغد ويوسف جنال 
الزميل عمار عجوب اللذان عبرا 
عن حبهما للكويت وفرحتهما 

بأعيادها.

املعلمة رابية مع الطلبة في لقطة تذكارية

املعلمة رابية مع يوسف ورغد عمار عجوب


