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»الكيماويات البترولية« تعايد املرضى في مستشفى األحمدي

واملس���ؤولية املجتمعية 
الش���ركة  التي تنتهجها 
جتاه املجتمع وفي محاولة 
لزرع البهجة في نفوس 
املرض���ى وخاص���ة في 

أجنحة األطفال.
وف���ي خت���ام الزيارة 
الوفد درعا تذكارية  قدم 
إلدارة مستشفى األحمدي 
ممثلة برئيس آمري إدارة 
)العالق���ات العامة( فهاد 
القحطان���ي تقدي���را من 
شركة صناعة الكيماويات 
البترولي���ة جلهوده���م 
ودعمهم املتواصل ملثل هذه 

املبادرات اإلنسانية.

شاركت شركة صناعة 
البترولية  الكيماوي���ات 
مرضى مستشفى األحمدي 
االحتف���ال بعي���د الفطر 
الس���عيد، حيث قام وفد 
من الشركة بزيارة املرضى 
الهدايا والورود  وتقدمي 
مع تقدمي أطيب التمنيات 

بالشفاء العاجل.
عبداله���ادي  وأك���د 
الهاجري رئيس مجموعة 
واخلدم���ات  االتص���ال 
بالش���ركة ان مث���ل هذه 
الزي���ارات الدورية تأتي 
القيم  ضمن إطار تدعيم 
واإلنس���انية  النبيل���ة 

عبدالهادي الهاجري يقدم الورود للمرضى

د.أحمد احلجي يعايد املرضى

جاسم اخلضر يقدم الورد للمرضى

وفد شركة صناعة الكيماويات يقدم درعا تذكارية إلدارة املستشفى

العدد اجلديد من »نشرة األمل« يغطي تفاصيل الرحلة
التي  الس����امية  اإلنس����انية 
حملها ق����ارب »رحلة األمل« 
ال����ى دول العالم واملتضمنة 
قيما ورسائل سامية تهدف 
الى الدفاع عن حقوق اصحاب 
الذهنية باعتبارهم  االعاقات 
جزءا ال يتجزأ من املجتمع. 
جاء ذلك في كلمة ألقاها خالل 
حفل افطار أقامه على شرف 
ممثل����ي رحلة األم����ل الذين 
وصلوا الى لندن كأول محطة 
جوية لهم ضمن رحلتهم حول 

العالم.
إن  الدويس����ان:  وق����ال 
رحل����ة األم����ل تع����د مبادرة 
مميزة وفريدة م����ن نوعها، 
وهي مبادرة ليس����ت غريبة 
عن أبناء الش����عب الكويتي. 
واس����تمع الدويسان وأركان 
السفارة وعدد من املدعوين 
م����ن عضوي الرحل����ة بادي 
الدوسري وجاسم البدر إلى 
شرح حول تفاصيل الرحلة 
التي انطلقت من الكويت أول 

مايو املاضي.
وكان قارب »رحلة األمل« 
قد وصل في جولته الدولية 
الى ميناء جزيرة  اإلنسانية 
»ايبيزا « االسبانية، وكذلك 
مدينة برش����لونة قاطعا ما 

يزيد على 6 آالف ميل بحري، 
وذلك في إطار جولته العاملية 
التي تشمل 19 بلدا للتعريف 
بقضية ذوي االعاقات الذهنية 
في مبادرة كويتية ذات طابع 

انساني عاملي.
وكان في استقبال القارب 
وفريق الرحلة سفير الكويت 
لدى اسبانيا د.سليمان احلربي 
وامللحق العسكري في السفارة 
وأركان السفارة، حيث صرح 
السفير احلربي قائال: إن »تلك 
املبادرة تسلط الضوء على 
اهتم����ام الكوي����ت وحرصها 
على دعم مكونات النس����يج 
االجتماع����ي الكويت����ي كافة 
السيما فئات ذوي االحتياجات 
اخلاصة وإمكانية تس����هيل 
دمجهم في املجتمع«، وأضاف 
أن ما يعطي هذه الرحلة زخما 
مضاعف����ا هو دعمه����ا املادي 
واملعنوي من صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد 
وسمو ولي العهد الشيخ نواف 
األحمد، ومتابعة وتعليمات 
سمو رئيس مجلس الوزراء 
الشيخ جابر املبارك والنائب 
األول لرئيس مجلس الوزراء 
ووزي����ر اخلارجية الش����يخ 

صباح اخلالد.

ايضا تغطية لوصول طاقم 
الرحلة إل����ى بريطانيا حيث 
اشاد سفيرنا لدى بريطانيا 
خالد الدويس����ان بالرس����الة 

صدر الع����دد اجلديد من 
»نش����رة األمل« التي تصدر 
عن »املكتب التنفيذي لرحلة 
األم����ل« وتضمنت النش����رة 
تغطية وصول قارب »رحلة 
إلى ميناء تولون في  األمل« 
فرنس����ا قادما من برشلونة، 
وميك����ث القارب ف����ي امليناء 
الفرنسي هناك  العس����كري 
حتى 15 اجلاري، حيث تبدأ 

رحلة العودة. 
وأوضح أمني سر مجلس 
األمناء املدير التنفيذي لرحلة 
األمل يوسف اجلاسم الصقر 
أن طاقم القي����ادة يعود إلى 
الكوي����ت، بينما يغادر طاقم 
إلى واش����نطن  الرحلة جوا 
ونيويورك، ثم يعود إلى لندن 
وباريس لشرح أهداف الرحلة، 
ثم إلى ميناء تولون في فرنسا 
لإلبحار من جديد في طريق 

العودة إلى الكويت.
وأشار اجلاسم إلى أن قارب 
رحلة األمل قطع في مرحلة 
الذه����اب 6500 ميل بحري، 
وعب����ر 15 دولة من خالل ٢٢ 
ميناء، وهو رقم قياسي لقارب 
يحمل معاقني ذهنيا بهذا النوع 

من الرحالت. 
النش����رة  كم����ا تضمنت 

الغالف

محافظ حولي يكرم إطفائيي احملافظة

أش����اد محافظ حولي الفريق أول.م الشيخ 
أحمد النواف باجلهود الكبيرة التي يبذلها رجال 
اإلدارة العامة لإلطفاء حتديدا العاملني في مراكز 
إطفاء محافظة حولي في تأمني سالمة األرواح 
واملمتلكات ودورهم الفعال في احتواء نس����بة 
كبيرة من احلرائق في مختلف املواقع السكنية 

والتجارية والسياحة في نطاق احملافظة.

جاء ذلك خالل تكرميه لرجال اإلطفاء املتميزين 
في أدائهم اجل����اد والفعال وتفانيهم في عملهم 
الشاق وتعرض حياة الكثير منهم للخطر، مشيرا 
إلى أهمية التوعية االيجابية بإتباع وسائل األمن 
والسالمة والعمل على تضافر اجلهود لتحقيق 
أقصى درجات األمان للممتلكات واملرافق العامة 

واحلد من نسبة احلرائق.

الشيخ احمد النواف يكرم العقيد محمد احملميد

تكرمي الرائد يوسف القالف

محافظ حولي يتوسط املكرمني من رجال اإلطفاء

ً »IWC« شافهاوزن والطيران السويسري JU-AIR حتلقان معا
منذ أعوام ودار آي دبليو 
سي ش���افهاوزن والطيران 
السويسري JU-AIR يعمالن 
على تنمية شراكة تقوم على 
إعجابهما املشترك بطائرات 
Junker JU - 5٢ بني 8 طيارات 
5٢s-JU قدمي���ة صاحل���ة 
ف���ي جميع أنحاء  للطيران 
العال���م، واحدة فقط حملت 
شعار IWC لعقدين من الزمن. 
وفي العام ٢000، بدأت بجولة 
حول العالم للترويج لساعة 
»الطي���ار« اجلديدة من »آي 
دبليو سي«، وقد حان الوقت 
لنعترف بالعمل املتميز الذي 
قامت به JU-AIR. وتكرميا 
لشركة اخلطوط اجلوية التي 
أنشئت للحفاظ على أهلية 
الطائرات القدمية في األجواء، 
الكرونوغراف  فإن س���اعة 
»الطيار« من »آي دبليو سي«، 
احملددة ب� 500 نسخة فقط، 

جاهزة لإلقالع.
»في العام 1994، توجهت 3 
 JU-AIR-5٢-JU من طائرات
إلى VENEGONO في إيطاليا 
لع���رض أح���دث مجموعة 

من س���اعات أي دبليو سي 
الرئيس  ش���افهاوزن«، قال 
ل���دار »أي دبليو  التنفيذي 
سي« جورج كيرن، مستذكرا 
بداية الشراكة الطويلة األمد 
لشركتهم مع اخلطوط اجلوية 
السويسرية »لقد ساعدنا منذ 
 JU-AIR ذلك احلني في دعم
ونحن فخورون لكون شعار 
IWC بقي بارزا على واحدة 
من طائرات JU-5٢ في خالل 

السنوات ال� ٢0 املنصرمة.

ساعة بلون الطائر الفضي

مصنوع���ة م���ن معدن 

الس���تانليس س���تيل الذي 
JU- اختير تكرميا لطائرة

AIR وتتميز بعدادات جتعلها 
أشبه بقمرة القيادة لتكون 
الطيارين بامتياز.  س���اعة 
ميناء كرونوغراف »الطيار« 
JU-AIR مغطى بالروديوم 
مع مؤشرات وقت وعقربني 
مضيئني. والنتيجة وضوح 
ف���ي أصعب  ممت���از حتى 

الظروف.  

IWC - JU في رحلتها 
حول العالم

في العام ٢000 أقلت طائرة 
JU-AIR JU - 5٢ باسم اي 
دبليو سي شافهاوزن للقيام 
بجولة ح���ول العالم بغية 
إحداث خبطة. بدأت طائرة 
HOS-HB0 مهمتها الطموحة 
مع صورة عمالقة لس���اعة 
»الطي���ار« تزين جناحيها. 
بالنسبة ل� »اي دبليو سي« 
كان هذا أسلوبا مذهال إلطالق 
س���اعة »الطيار« اجلديدة 
Pilot's Watch Mark XV في 
 5٢ - JU .األسواق اآلسيوية

التي كانت تطير بسرعة 180 
كيلومترا بالساعة توقفت في 
خالل رحلتها الى باكستان 
أثينا،  التالية:  في احملطات 
االسكندرية، مسقط وحطت 
ف���ي مومب���اي، وبانكوك، 
وس���نغافورة.  كواالملبور 
الترويجية  بعد احلم���الت 
ف���ي مانيال، هون���غ كونغ، 
الى مطار  وتايبه وصل���ت 
سنداي في اليابان. لفتت هذه 
املغامرة انتباه الصحافيني، 
وطواقم األف���الم. ومحبي 
الطائرات  الساعات، وهواة 
على مستوى العالم، وشكلت 
احلدث التلفزيوني الرئيسي 
في آس���يا. لكن هذا احلدث 
تع���رض لنكس���ة عندم���ا 
الروسية  رفضت السلطات 
السماح للطائرة بالتحليق 
فوق أجوائها وأجبرتها على 
العودة. لكن على الرغم من 
ذلك ازداد اإلحساس باحلماسة 
في منطقة الشرق حتى فاق 
أكثر التوقعات تفاؤال وحول 
الساعة Watch Mark XV الى 

رمز للمكانة الرفيعة.

»الثقافة االجتماعية« اختتمت أنشطتها 
الرياضية واألدبية الرمضانية

اختتمت على ملعب املرحوم سمير سعيد 
النس����خة الرابعة لبطول����ة جمعية الثقافة 
االجتماعية لكرة القدم بفوز فريق ديوانية 
كس����اب بنتيجة ٢-0 على فريق زريف في 
املباراة النهائية التي كانت خير خامتة ألنشطة 
وبطولة جمعية الثقافة الرياضية واالجتماعية 
حيث اس����تطاع الفريقان الوصول للنهائي 
بعد مش����وار حافل باجلهد وااللتزام بنظم 

وقوانني البطولة.
فق����د امتازت املباراة بال����روح الرياضية 
والندية وقوة اداء الفريقني ليثبتوا بأدائهم 
بأن مباراة النهائي هي عرس كروي برعاية 
مجل����س إدارة جمعية الثقاف����ة االجتماعية 
وأعضاء مجلس إدارتها وفي أحضان ملعب 

املرحوم سمير سعيد.
وعند صافرة احلكم معلنا نهاية املباراة 
والبطول����ة وفوز فريق كس����اب قام العبو 
الفريقني مبصافحة بعضهم البعض في جو 
رائع ميلؤه الرضا والفخر بلعب تلك املباراة 
ومن ثم قام أحمد دشتي رئيس مجلس ادارة 

جمعية الثقافة ومبصاحبة أعضاء من مجلس 
اإلدارة بتوزي����ع جوائز البطولة والتي كان 
ضمنها جائزة افضل حارس مرمى وجائزة 
هداف البطولة وافض����ل العب والتي كانت 
مائة دينار لكل منهم وتكرمي الفريق صاحب 
املركز الثاني مببلغ خمسمائة دينار وتسليم 
امليداليات التذكارية. وفي النهاية تأتي لقطة 
البطولة وتكرمي فريق كساب باجلائزة الكبرى 
ألف دينار وتسليم امليداليات واخذ الصور 
التذكارية والتي وضعت فريق كساب ضمن 
ابطال بطولة جمعي����ة الثقافة في تاريخها 

املشرف رياضيا واجتماعيا.
ومع صافرة احلكم وفرحة الفوز واالبتسامة 
امام اخلسارة جند انفسنا امام دروس ونظم 
اجتماعية ورياضية وادبية قدمتها جمعية 
الثقافة في بطولتها املش����رفة فهنيئا للفائز 
وحظا أوفر للخاسر ومبارك علينا التواجد 
والتعلم في تلك اجلمعية التي تقدم الرياضة 
واالنشطة الترفيهية وهي مغلفة  بجو تربوي 

حبي بني اجلميع كبيرا وصغيرا.

لقطة تذكارية


