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هيثم األثري وعبدالرحمن شيخان الفارسي وبدرية الخالدي مع ّ
املكرمني

داود العميري متوسطًا وفد صناعة الكيماويات البترولية وإدارة املستشفى

تكريم إحدى الفائقات

سالي خالل تقديمها الهدايا للمرضى

العميري خالل تكريمه إلدارة مستشفى بيت عبدالله

تحت شعار «بيئتنا مسؤوليتنا»

«الكيماويات البترولية» في حديقة مستشفى بيت عبدالله لرعاية األطفال
ف ـ ـ ـ ـ ــي إطـ ـ ـ ــارامل ـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ــؤول ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــة
امل ـج ـت ـم ـع ـيــة الـ ـت ــي تـنـتـهـجـهــا
تجاه املجتمع املحلي ،أقامت
ش ــرك ــة ص ـنــاعــة ال ـك ـي ـمــاويــات
الـبـتــرولـيــة فـعــالـيــة لتخضير
حديقة مستشفى بيت عبدالله
لــرعــايــة األط ـف ــال تـحــت شـعــار
«بيئتنا مسؤوليتنا» وتزامنًا
مــع االح ـت ـفــال بــالـيــوم الـعــاملــي
للمياه وال ــذي يــوافــق يــوم 22
مارس من كل عام.
وباملناسبة ،قال مدير دائرة
االتصال والخدمات بالوكالة
داود العميري إن تلك املبادرة
تأتي لتؤكد إيمان الشركة بما
للمجتمع والـبـيـئــة واإلن ـســان
م ـ ــن دور ك ـب ـي ــر ف ـ ــي ت ـح ـق ـيــق
االسـ ـ ـت ـ ــدام ـ ــة وغـ ـ ـ ــرس م ـف ـهــوم
ال ـع ـمــل ال ـت ـطــوعــي واح ـت ـضــان
األفكار الخالقة بالتعاون مع
مؤسسات املجتمع املدني.
وأوض ــح أن شــركــة صناعة

جانب من التخضير

الكيماويات البترولية بذلت
ال ـ ـعـ ــديـ ــد م ـ ــن ال ـ ـج ـ ـهـ ــود ال ـت ــي
ت ـ ـصـ ــب فـ ـ ــي مـ ـ ـج ـ ــال الـ ـحـ ـف ــاظ
ع ـل ــى ال ـب ـي ـئ ــة وال ـ ـتـ ــي ت ـن ــدرج
تحت مسؤوليتها املجتمعية
والـ ـت ــي ب ــات ــت ج ـ ــزءا أســاس ـيــًا

فــي استراتيجيتها ،حصدت
ب ـ ـم ـ ـق ـ ـت ـ ـضـ ــاهـ ــا ال ـ ـ ـعـ ـ ــديـ ـ ــد م ــن
الجوائز والشهادات الخاصة
ب ـ ــالـ ـ ـبـ ـ ـيـ ـ ـئ ـ ــة ،م ـ ـن ـ ـهـ ــا ش ـ ـه ـ ــادة
امل ـ ـ ـسـ ـ ــؤول ـ ـ ـيـ ـ ــة االج ـ ـت ـ ـمـ ــاع ـ ـيـ ــة
والصادرة من (منظمة روسبا

الـ ـ ـع ـ ــاملـ ـ ـي ـ ــة) ،ب ـ ــاإلض ـ ــاف ـ ــة إلـ ــى
إص ـ ــداره ـ ــا الـ ـسـ ـن ــوي ل ـت ـقــريــر
التنمية املستدامة لتؤكد على
دورها في تحقيق هذا الهدف.
وأشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار إلـ ـ ـ ـ ـ ــى الـ ـ ـجـ ـ ـه ـ ــود
ال ـت ــي ق ــام ــت ب ـهــا ال ـش ــرك ــة في
املـحــافـظــة عـلــى البيئة ومنها
مشروع سور الكويت األخضر
لتخضير الحدود البرية لدولة
الكويت وإقامة املخيم األخضر
املعتمد عـلــى م ـصــادر الطاقة
الـ ـب ــديـ ـل ــة وت ـخ ـض ـي ــر ح ــدائ ــق
امل ـ ــدارس وتـنـظـيــف الـشــواطــئ
وحـمـلــة إعـ ــادة تــدويــر عـبــوات
امل ـيــاه البالستيكية وترشيد
اس ـت ـهــالك ال ـطــاقــة ف ــي ك ــل من
املـصــانــع وامل ـكــاتــب بــاإلضــافــة
إلــى تخفيض استخدام الغاز
وانـبـعــاثــات غــاز ثــانــي أكسيد
الكربون ،وتخفيض انبعاثات
األمونيا إلى مستوى الصفر،
واس ـ ـت ـ ـخـ ــدام امل ـ ـيـ ــاه امل ـعــال ـجــة

فــي ري امل ــزروع ــات وال ـحــرص
ال ــدائ ــم عـلــى تــوعـيــة عامليها
حــول ترشيد اسـتـخــدام املياه
وال ـ ـك ـ ـه ـ ــرب ـ ــاء وك ـ ـ ــذل ـ ـ ــك ت ـم ـي ــز
م ـص ــان ــع وم ـن ـت ـج ــات ال ـشــركــة
بأعلى املقاييس واملواصفات
الـعــاملـيــة والـكــويـتـيــة للصحة
والسالمة والبيئة.
وأعـ ــرب الـعـمـيــري ع ــن أمـلــه
في إنجاز العديد من املشاريع
املماثلة والتي تزيد من بصمة
الـ ـك ــوي ــت الـ ـخـ ـض ــراء وت ـس ـهــم
ف ـ ـ ــي خـ ـ ـل ـ ــق ثـ ـ ـق ـ ــاف ـ ــة خـ ـ ـض ـ ــراء
يـكــون مفهوم االسـتــدامــة أحد
أه ـ ــم أهـ ــداف ـ ـهـ ــا .وف ـ ــي ن ـهــايــة
الـفـعــالـيــة ال ـتــي ش ــارك ــت فيها
إدارة مستشفى بيت عبدالله
لرعاية األطفال وبعض أطفال
مستشفى بـيــت عـبــد ال ـلــه في
التخضير ،تــم تــوزيــع الهدايا
وتكريم إدارة املستشفى على
تعاونها.

فائقات

من طلبة الصف الثاني عشر

منطقة العاصمة التعليمية
ّكرمت الخمسني األوائل من الفائقني والفائقات

عزف على الفلوت

برعاية وكيل وزارة التربية د .هيثم األثري
وم ــدي ــر ع ــام مـنـطـقــة ال ـعــاص ـمــة التعليمية
بـ ــدريـ ــة الـ ـخ ــال ــدي وع ـب ــدال ــرح ـم ــن ش ـي ـخــان
ال ـ ـفـ ــارسـ ــي ،أقـ ـ ــام م ـج ـلــس مـ ــديـ ــري املــرح ـلــة
ال ـث ــان ــوي ــة ح ـف ــل ج ــائ ــزة امل ــرح ــوم ــة شــريـفــة
ال ـع ــوض ــي ،ل ـت ـكــريــم ال ـخ ـم ـســن األوائ ـ ـ ــل من
الفائقن والفائقات من طلبة الصف الثاني
عشر ،في مسرح «ثانوية شريفة العوضي
للبنات» ،بحضور كل من مدير عام منطقة
العاصمة التعليمية بدرية الخالدي ومراقب
التعليم الثانوي عايض السهلي.
بـ ــدأ ال ـح ـفــل بــالـنـشـيــد ال ــوط ـن ــي والـ ـق ــرآن
الكريم ومن ثم طابور عرض الطالب الفائقن
والطالبات الفائقات .بعد ذلــك ألقى رئيس
م ـج ـلــس م ــدي ــري امل ــرح ـل ــة امل ـتــوس ـطــة ولـيــد
الشطي كلمة شكر وجهها إلــى املساهمن
فــي الحفل ،ثــم كلمة الــداعــم الرسمي للحفل
عـبــدالــرحـمــن ال ـفــارســي ،ال ــذي بــن ان ــه تمت
اضــافــة ع ـشــرة طـلـبــة فــائـقــن لتكريمهم في

حفل هذه السنة من بقية املناطق التعليمية،
وأن الطلبة الفائقن إنما توجوا جهد أولياء
األمور الذين حرصوا على نجاحهم.
بعدها تم تقديم فيديو بانوراما ،عبارة
عـ ــن رسـ ــائـ ــل أول ـ ـيـ ــاء األمـ ـ ـ ــور إل ـ ــى أب ـنــائ ـهــم
املتفوقن يهنئونهم فيها ،أعقب ذلــك كلمة
ال ـط ـل ـبــة ال ـفــائ ـقــن وأل ـق ــاه ــا ال ـط ــال ــب محمد
جــاســم ال ـل ـن ـقــاوي بــالـلـغــة ال ـعــرب ـيــة ،وكـلـمــة
الـطــالـبــات الـفــائـقــات ألـقـتـهــا الـطــالـبــة غــزالن
طالل العنزي باللغة اإلنكليزية ،ثم تم تقديم
فقرة موسيقية عبارة عن عزف على الفلوت
لبعض الطلبة.
وبعدها كرم األثري والفارسي والخالدي،
ال ـط ـل ـبــة ال ـع ـش ــرة األوائـ ـ ـ ــل ،ح ـيــث ت ــم تـكــريــم
فائقي منطقة العاصمة التعليمية من القسم
العلمي ،ثم القسم األدبــي ،لكل من الفائقن
والفائقات .أعقب ذلك فقرة موسيقية وطنية
بعنوان «وطن النهار» من غناء املعلم ناصر
الرغيب.

فاطمة كرم وفرح البناي ومنى العازمي وأماني العازمي ومريم ساملني وأمل العلي

روضة الخيرات احتفت بيوم األسرة
الغيالني...
في «الرازي»

احـتـفـلــت روضـ ــة ال ـخ ـيــرات ف ــي مـنـطـقــة ب ـي ــان ،ب ـيــوم االسـ ــرة،
بحضور مديرة الروضة منيرة الخلف واملديرة املساعدة هناء
العسالوي وموجهة الخدمة االجتماعية شذى املــري واملشرفة
الفنية منى البلوشي واملعلمات والـعــديــد مــن االمـهــات الالتي
شاركن بالحفل.
وشـ ــاركـ ــت ف ــي فـ ـق ــرات ال ـح ـف ــل ال ـش ـي ــف ت ـس ـن ـيــم ال ـن ـصــرال ـلــه
وصديقاتها عائشة الحميد وأفنان أبــا الخيل وتهاني العمر.
كما شهد الحفل فقرات عــدة اضافة الــى مجموعة من البوثات
ّ
عبر االطفال من خاللها عن حبهم المهاتهم بتوزيع الورد وعمل
بطاقات تهنئة من صنع ايديهم وعمل اطول قالب حلوى .وقد
تم توزيع الهدايا على االمهات املتعاونات والحضور.

فهد الخضاري...
ّ
تفوق

أماني العازمي وأمل العلي مع براعم الروضة

توزيع الورود على األمهات

شذى املري ومنيرة الخلف وهناء العسالوي ومنى البلوشي

فهد الغيالني

فهد الخضاري مع درع ّ
التفوق

يـ ــرقـ ــد م ـ ــراق ـ ــب ال ـ ـ ـشـ ـ ــؤون ال ـف ـن ـي ــة
ف ــي ت ـل ـفــزيــون ال ـك ــوي ــت املـ ـخ ــرج فهد
الـ ـغـ ـي ــالن ــي ف ـ ــي م ـس ـت ـش ـف ــى الـ ـ ـ ــرازي
ب ــال ـج ـن ــاح الـ ـخ ــام ــس ،غ ــرف ــة  ،8اث ــر
تعرضه لحادث.

اح ـت ـف ــل مـ ـب ــارك س ـع ــد ال ـخ ـض ــاري
بتفوق نجله فهد فــي الصف الثاني
االب ـ ـ ـتـ ـ ــدائـ ـ ــي فـ ـ ــي مـ ـ ــدرسـ ـ ــه ال ـ ـغـ ــزالـ ــي
االب ـتــدائ ـيــة بـنــن وس ــط فــرحــة االه ــل
واالصـ ـ ــدقـ ـ ــاء .وت ـل ـق ــى ف ـه ــد ال ـت ـهــانــي
والتبريكات من والديه وافراد العائلة
الذين تمنوا له مستقبال مشرقا.

