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مسابقة »داو« 
التوعوية البيئية 
لطلبة املدارس 

واجلامعات تختتم 
مبعرض في املركز 

العلمي لالحتفال 
بيوم األرض

من املقيم���ني واملواطنني في 
الكويت، اختي���ارا وافرا من 
أرقى املنتجات املصرية، فضال 
عن مقدمة للحي���اة الثقافية 

املصرية. 
ال بل ويعتبر هذا املهرجان 
املصري مثاال آخر سيعكسه 
متجر لو أند لو الضخم عبر 
رؤيتهم العميقة للسوق من 
خ���الل التفاعل م���ع العمالء 
وتقدمي كل ما يحتاجون إليه 
عند احلاجة، مع تركيز واضح 

»لو أند لو« يطلق مهرجان مصر في فروعه

على تعزيز مكانتهم في مجال 
البيع بالتجزئة في املنطقة.

يقيم متج���ر »لو أند لو« 
الضخم، وهو أكبر مشغل للبيع 
بالتجزئة في املنطقة، مهرجان 
مصر الذي س���يدوم 11 يوما 
في جمي���ع منافذه املوجودة 
في الكويت. وافتتح س���فير 
مصر لدى الكويت عبد الكرمي 
س���ليمان يوم 16 أبريل هذا 
املهرجان في منطقة الضجيج 
مبشاركة اإلدارة العليا ل�»لو 
أند لو«، وبحضور حشد كبير 

من املتسوقني واملهنئني.  
وسيستمر هذا املهرجان 
الذي متي���ز ببداي���ة ملونة 
حتى 25 أبريل ومن املتوقع 
أن يس���تقطب متسوقني من 
جميع مناحي احلياة ليأتوا 
إلى هذا البيع االنتقائي الذي 
يعرض مجموعة واسعة من 
اللذيذة  املنتجات املصري���ة 
املواد  واملتنوعة، وم���ن بني 
الغذائي���ة املعروضة اجلبنة 
التي تتميز بها مصر والفواكه 
الطازج���ة  واخلض���روات 
والشهية، مبا في ذلك البرتقال 
والفراولة والرمان والطماطم، 
فضال عن مجموعة متنوعة 
من السلع األخرى اآلتية من 

مصر.  
ويعرض ه���ذا املهرجان، 
الذي يس���لط الض���وء على 
النوعية املمتازة للمنتجات 
املصرية، احتف���االت ثقافية 
خاص���ة ايض���ا ستش���مل 
املوسيقى التقليدية والرقص 
الشعبي، مثل رقصة احلصان 
والتنورة، ويق���دم مهرجان 
مصر للمصري���ني ولغيرهم 

فقرة استعراضية

رقصة التنورة

جولة على املنتجات املصرية

السفير عبدالكرمي سليمان خالل افتتاح املهرجان

قطع كيكة احلفل املصممة على شكل االهرامات

مبشاركة السفير األميركي في الكويت دوغالس سيليمان في حمالت البرنامج

»داو حلماية البيئة البحرية« يواصل تنظيف الشواطئ واجلزر

لإلعجاب وقد قام املتطوعون 
بعمل ممتاز، ونحن نتطلع إلى 

مواصلة هذا النشاط«.
وفي فبراير املاضي، أطلق 
برنام����ج داو حلماية البيئة 
البحرية مسابقة طالبية حتت 
عنوان »حتدي اليال لصناع 
التغيي����ر«، وذلك من ضمن 
التثقيفية  البرنام����ج  جهود 
للم����دارس  والتوعوي����ة 
واجلامعات. وقد ركزت هذه 
املسابقة البيئية والتي تعتبر 
األولى من نوعها في الكويت 
على البحوث واإلبداع، وحث 
الشباب على القيام بدور أكثر 
نشاطا وفعالية لتعزيز الوعي 
البيئي، وذلك من خالل دراسة 
القضاي����ا البيئي����ة احمللية، 
واقت����راح احللول ملعاجلتها 
وحتفيز املجتمع على اتخاذ 
اخلطوات الالزمة لتحقيقها.

وف����ي هذا الس����ياق، قال 
زاهد سلطان، املدير التنفيذي 
ملبادرة en.v: »ان هدفنا منذ 
البداي����ة هو تعزي����ز الوعي 
ف����ي الكويت حي����ال البيئة 
البحري����ة في الب����الد، آملني 
ان تس����فر زيادة الوعي في 
حتقيق نتائج ملموسة على 
املدى الطويل. وان احد افضل 
الوسائل لدينا لتحقيق ذلك 

هي إشراك الطالب في اجلهود 
التي نبذلها بشكل فعال. ومع 
»حتدي اليال لصناع التغيير« 
أردنا التش����جيع على بعض 
املفاهيم األساسية التي ال غنى 
عنها بالنسبة للنشاط البيئي، 
املبتكرة  مثل إيجاد احللول 
والعمل اجلماعي والدعم من 

قبل املجتمع«.
اليال  وسيختتم »حتدي 
لصناع التغيير« مبعرض يقام 
في املركز العلمي في 23 و24 
أبريل، وذلك  ضمن احتفال 
برنام����ج داو حلماية البيئة 
البحرية بيوم األرض، حيث 
مت اختيار خمس����ة فرق من 
التي شاركت في  ضمن تلك 
املسابقة لتقدمي أعمالهم في 

املعرض.
واحتفاال بش����هر األرض 
الذي يص����ادف أبريل، يقوم 
برنام����ج داو حلماية البيئة 
البحرية باستضافة ورشة 
عمل ملعلمي املدارس الثانوية 
وأساتذة اجلامعات، وذلك في 
30 أبريل في بيت الس����دو. 
الي����ال  وته����دف »ورش����ة 
للمشاركة الشبابية واحلفاظ 
على البيئة« بتزويد املعلمني 
بامله����ارات العملية التي من 
شأنها أن تسمح لهم بإشراك 
الطالب في الفصول الدراسية 
ودعم تطوير املشاريع البيئية 
وذلك للتشجيع على احملافظة 
البيئ����ة البحرية في  عل����ى 

الكويت.
 ،2011 ومنذ انطالقه عام 
يلعب برنام����ج داو حلماية 
البيئة البحرية دورا قياديا في 
اجلهود املبذولة للحفاظ على 
البيئة البحرية، وبالتشجيع 
على حماية املواطن البحرية 
الطبيعية املهددة في الكويت، 
مثل تلك املوجودة في شاطئ 
الصليبخات وال����ذي اطلق 
عليه املتطوعون اسم شاطئ 
املنغروف »األيكة الساحلية«. 
وذلك بإقامة حمالت تنظيف 
للش����اطئ بصورة منتظمة، 
وتق����دمي انش����طة تثقيفية 

توعوية.

الكويت، باإلضافة إلى ممثلني 
 en.v، K’S PATH ،م����ن داو
والس����فارة األميركية، حيث 
قام السفير دوغالس سيليمان 
باملشاركة في عملية التنظيف. 
كما أجرى برنامج داو حلماية 
البحرية مؤخرا أول  البيئة 
حملة تنظي����ف جزيرة لهذا 
ف����ي جزيرة  الع����ام، وذلك 
فيلكا، حيث قامت مجموعة 
تتألف من 36 متطوعا � من 
 en.v، K'S بينهم مشاركون من
PATH ومعلمون من املدرسة 
العاملية األميركية � بجمع 364 
كيلوغراما من النفايات مألت 

52 كيس قمامة كبيرا.
ه����ذا  عل����ى  وتعليق����ا 
املوضوع، ق����ال املدير العام 
لشركة داو للكيماويات في 
الكويت أحمد دعالة: »في داو 
نحن نسعى جاهدين لنكون 
عضوا فعاال في املجتمعات 
الت����ي نعم����ل به����ا، ونحن 
نبحث عن فرص للمساهمة 
التي  في حتسني املجتمعات 
نحن جزء منها. بالش����راكة 
مع en.v، برنامج داو حلماية 
البيئة البحرية ميثل خطوة 
أخ����رى للوفاء بأح����د قيمنا 
األساسية: »حماية كوكبنا«. 
ان عدد املشاركني كان مثيرا 

داو  ش����ركة  أعلن����ت 
بالتع����اون  للكيماوي����ات، 
مع مبادرة en.v والش����ريك 
التنفيذي اجلمعية الكويتية 
حلماية احليوانات وبيئتها 
»K’S PATH«، أن����ه مت جمع 
أكث����ر م����ن 2300 كيلوغرام 
م����ن النفايات البحرية خالل 
التي  التنظيف  آخر عمليات 
قام����وا بها كجزء من برنامج 
البحرية  البيئة  داو حلماية 
والذي تضمن حملتي تنظيف 
الشواطئ لهذا العام في يناير 
ومارس، وذلك بالتعاون مع 
السفارة األميركية في الكويت 
ومبش����اركة متطوع����ني من 
الكويت اإلجنليزية  مدرسة 
ومدرسة بيان ثنائية اللغة، 
كم����ا ش����مل البرنامج حملة 
لتنظيف اجلزر يوم 3 أبريل 
اجل����اري، وذلك مبش����اركة 
العش����رات م����ن املتطوعني 
من م����دارس ومنظمات عدة 
العاملية  املدرسة  من ضمنها 

األميركية.
وفي أول حملة لعام 2015 
أقيمت في ش����اطئ  والت����ي 
الصليبخات، قام 56 متطوعا 
من املدرسة العاملية األميركية 
ومدرسة الكويت اإلجنليزية 
وشركة هانيويل الكويت بجمع 
742 كيلوغراما من النفايات، 
أي ما يعادل 106 اكياس قمامة 
من احلجم الكبير. وخالل آخر 
حملة أقيمت في املوقع نفسه، 
قامت مجموعة تتألف من 115 
متطوعا بجمع أكثر من 1200 
كيلوغرام من النفايات من على 
امتداد ش����اطئ الصليبخات، 
وملء 178 كي����س قمامة من 
احلج����م الكبير. وقد أجريت 
التنظيف هذه، والتي  حملة 
ه����ي ثالث حم����الت برنامج 
البحرية  البيئة  داو حلماية 
لهذا املوس����م، بالتعاون مع 
السفارة األميركية في الكويت 
ومبش����اركة متطوع����ني من 
العاملية األميركية،  املدرسة 
ومدرسة الكويت اإلجنليزية، 
اللغة  ومدرسة بيان ثنائية 
 .R.U.G.B.I.I ومجموع����ة 

»الندمارك« تنظم حملتها السنوية الثامنة للتبرع بالدم

حققته حمل����ة التبرع بالدم 
على مدار السنوات، ونتعهد 
مبواصلة دعم هذا النوع من 
القضايا النبيلة في املستقبل«. 
وحصلت احلملة، التي أقيمت 
حتت إش����راف مجموعة من 
األطب����اء املتخصصني، على 
اس����تجابة واس����عة من قبل 
املوظفني الذين متت دعوتهم 

للمشاركة من كل أقسام وفروع 
»الندمارك« في الكويت. وتأتي 
هذه احلمل����ة في إطار جهود 
املجموعة املتواصلة لتسليط 
الضوء على مبادئ املسؤولية 
االجتماعية املنوطة بالشركة 
ودع����م املرض����ى احملتاجني 
من مختلف شرائح املجتمع 

الكويتي.

تترك أثرا إيجابيا على املجتمع. 
ونظرا حلاجة املستش����فيات 
ال����دم املتواصل����ة  وبن����وك 
للحصول عل����ى التبرعات، 
وجدنا بأنه من واجبنا تنظيم 
هذه احلملة السنوية للوفاء 
بهذا االلتزام عبر املساهمة في 
دعم القط����اع الطبي، ونحن 
فخورون بالنمو الالفت الذي 

انطالقا من التزامها اجلاد 
واملستمر ببرامج املسؤولية 
البن����اءة على  االجتماعي����ة 
مدار العام، نظمت »مجموعة 
الندمارك«، إحدى أكبر سلسلة 
لتجارة التجزئة في الكويت، 
حملتها السنوية الثامنة للتبرع 
بالدم لتشجيع موظفيها على 
التبرع بالدم، وذلك بالتعاون 
مع بنك الدم املركزي الكويتي. 
وأقيمت احلملة يوم 15 اجلاري 
حيث تبرع ما يزيد على 125 من 
موظفي الشركة وعمالئها بالدم 
ضمن متاجر »سنتربوينت« 
في مجم����ع األڤنيوز. وتأتي 
التبرع بالدم في إطار  حملة 
خطة متعددة اجلوانب عملت 
مجموعة »الندم����ارك« على 
تطويرها بهدف تسليط الضوء 
على قضايا الصحة والسالمة 
التبرع  في الكويت. ويعتبر 
بالدم من أرقى أشكال اخلدمات 
اإلنسانية كونه يلعب دورا 
مهما في إنقاذ حياة املريض، 
اضافة إلى كونه يعود بالفائدة 
على صح����ة املتبرع إذ يقلل 
من مخاطر اإلصابة باألزمات 
القلبي����ة والس����رطان. وفي 
معرض تعليقه على احلدث، 
قال س����ايبل باسو، الرئيس 
التنفي����ذي للعملي����ات ف����ي 
مجموعة »الندمارك« بالكويت: 
»حترص مجموعة الندمارك 
باستمرار على تنظيم ودعم 
املب����ادرات االجتماعية التي 

سايبل باسو يقدم درعا تكرميية من »الندمارك«

فحص املوظفني قبل التبرع

موظفو »الندمارك« يتبرعون بدمهم

جانب من عملية التبرع بالدم

»املهلب مول« يقيم يوماً حافالً ألنشطة وفنون األطفال
فعالية أخرى ألنش����طة فنون 
األطفال بتاريخ 2015/5/7 في 

السادسة والنصف«.
وأضافت: »ننظم في املهلب 
مول مجموعة من األنش����طة 
والتس����ويقية  الترفيهي����ة 
والتثقيفية األخرى، فمهرجان 
»هديتك على كيفك« التسويقي 
يستمر من 19 مارس ولغاية 14 
مايو 2015، والذي تعتمد فكرته 
على أن����ه مقابل كل 10 دنانير 
مشتريات يحصل املتسوق على 
فرصة ليربح قسائم مشتريات 
قيمة من محالت املهلب مول، 
ليستمتع بالتسوق واختيار 
الهدية التي يرغ����ب فيها، أما 
ع����ن الفعالي����ات الترفيهي����ة 
فسيتم تنظيم عرض للمواهب 
املميزة واخلارقة في املول يوم 
16 ابريل، ونعد عمالءنا الكرام 
بأننا مستمرون دائما في تقدمي 

كل ماهو جديد ومميز لهم«.

الفني����ة في مجال  ومهاراتهم 
فنون التلوين والرسم، ونظرا 
لإلقبال الكبير فإننا س����ننظم 

واملساهمة برس����م االبتسامة 
عل����ى وجوههم اضافة إلظهار 
ابداعاته����م وتنمي����ة قدراتهم 

الترفيهية ضمن مهرجان ربيع 
املهلب مول، وهدفنا من خاللها 
إلى االهتمام مبواهب األطفال، 

العم����ر: »تأتي ه����ذه الفعالية 
في إط����ار اجلهود التي تبذلها 
إدارة املول لتنظيم الفعاليات 

مان وفروزن والتي ساهمت في 
رسم االبتسامة على وجوههم.  
وقالت مديرة املول سارة محمد 

في يوم رائ����ع وبحضور 
عدد كبير من األطفال وأسرهم، 
إدارة »املهلب مول«،  نظم����ت 
فعالية فنون وإبداعات األطفال 
ومجموعة من األنشطة املمتعة 
واملرحة، تضمنت مختلف أنواع 

فنون الرسم والتلوين.
ففي أج����واء مميزة اجتمع 
األطفال من مختلف األعمار في 
املهلب مول، وقضوا وقتا ممتعا 
في استعراض مهاراتهم من خالل 
فنون الرسم والتلوين واألعمال 
الرمل  احلرفية وف����ن تلوين 
وصنع املجوهرات والزخرفة 
والكثير من األنشطة التي تفاعل 
معها األطفال وأظهروا إبداعاتهم 
ومتيزهم، وحصلوا على الهدايا 
املميزة التي قدمتها إدارة املول 
لهم، والتقطوا الصور التذكارية 
الكرتونية  الش����خصيات  مع 
املتواجدة في املول كالشخصيات 
الكرنڤالية وشخصيات سبايدر 

.. وابتسامة للكاميراالشخصيات الكرتونيةرسم وتلوين


