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كلية بوكسهل للبنات.. وأنشطة تربوية واجتماعية متعددة

.. وهدايا من جمعية الروضة وحولي للمعتمرين

املعتمرون أثناء وصولهم

علي األنبعي يكرم مدير عام دار التوحيد محمد أبو حربة

أحد املعتمرين دافعا عربة جالونات ماء زمزم

الفريق احمد الرجيب مستقبال الزميل زكريا بدران

لقطة تذكارية مع عدد من املشاركني بالندوة

املتحدثون في ندوة بوكسهل للبنات حول التلوث اجلوي

لقطة تذكارية جمعت رندى عون ونعيمة تهامي مع عدد من احلاضرات

رندى عون تولم
على شرف نعيمة تهامي

أقامت رندى عون، حرم مدير 
عام مجموعة ماري����وت للفنادق 
جورج عون حفل استقبال وغداء 
في كورت يارد ماريوت على شرف 
نعيمة تهامي حرم السفير اجلزائري 
حلس����ن تهامي بحضور جمع من 
زوجات السفراء والديبلوماسيني 
الالتي متنني للسيدة تهامي السعادة 

الدائمة.

كلية بوكسهل للبنات تنظم ندوة 
بعنوان »التلوث الجوي في الكويت«

 )BHCK( نظمت كلية بوكس���هل للبن���ات
بالتعاون مع االمم املتحدة )UN( ندوة بعنوان 
»التلوث اجلوي في الكويت«، وحتدث د.سامي 
يعق���وب ممث���ل االمم املتحدة عن املش���اريع 
والبرنام���ج االمنائي للبح���وث وكيفية دعم 
احلكوم���ة الكويتية من اجل تقدمي املش���ورة 
فيما يتعلق بالتلوث اجلوي في الكويت، حضر 
الندوة العديد من الطالبات واالساتذة الى جانب 
مدير الشؤون االكادميية نيل ريتشاردسون 
ورئيسة قسم دراسات االعمال شرين الدسوقي 
ورئيسة قس���م الفنون التطبيقية والتصميم 

ندى الشمري.

وفد جمعية الروضة عاد من عمرته السنوية
محمد راتب

عاد وفد عمرة جمعي���ة الروضة وحولي التعاونية 
من اململكة العربية الس���عودية حيث أدى 530 مساهما 
م���ن أهالي منطقة الروضة العمرة في مكة املكرمة ملدة 

أربعة أيام.
وحفلت رحلة العمرة لهذا العام بالعديد من األنشطة 
املتميزة والضيوف املتميزين حيث نظمت ادارة العمرة 
رحالت الى املدينة املنورة وأخرى الى أس���واق مدينة 
جدة، أبرز الرحالت هي زيارة املناسك ومعرض مشاريع 
توسعة احلرم وجبل عمر، وحظي املعتمرون خالل األجواء 
االميانية التي عاشوا فيها في مكة املكرمة واملدينة املنورة 
بدروس اميانية مفيدة مع ضيف العمرة د.بدر الرخيص 
وكذلك الواعظة منى البحوه حيث ألقت محاضرة حتت 
عنوان »روحانيات معتمر« للنساء املعتمرات املشاركات 

في الرحلة.
وصرح رئيس اللجنة االجتماعية وعضو مجلس ادارة 
جمعية الروضة شايع الشايع بان العمرة تكللت بالنجاح 
من جميع النواحي رغم العدد الكبير للمشاركني بالعمرة 
الذي بلغ 530 معتمرا، ومت حجز أفضل الفنادق املطلة على 
املسجد احلرام، وكذلك حجز طائرتني خاصتني للمشاركني 
بالتنسيق مع اخلطوط اجلوية السعودية، وذكر الشايع 
انه مت تقدمي هدية يومية للمشاركني بالعمرة، وتنوعت 
الهدايا والقت اعجابا من املش���اركني فقد مت تقدمي هدايا 
عبارة عن حقائب س���فر وعلبة أدوات النظافة ومبخر 
وألبوم ختمة القرآن الك���رمي بصوت إمام احلرم املكي 
الشيخ عبدالرحمن السديس وكذلك علب عطور راقية 

كما أهدت اجلمعية ماء زمزم لكل املشاركني.
وفي ختام العمرة كرم���ت جمعية الروضة وحولي 
التعاونية ادارة الفندق على حسن ضيافتهم واستقبالهم، 
حي���ث قام رئيس مجل���س ادارة جمعية الروضة علي 
األنبعي بتقدمي درع تذكاري���ة الى مدير عام فندق دار 
التوحي���د وأبدى اعجابه بتنظي���م الفندق وترتيباتهم 
واخلدمات الراقية التي يقدمونها لزوار الفندق واالهتمام 

الراقي بوفد جمعية الروضة التعاونية.
هذا وأبدى املشاركون في رحلة العمرة اعجابهم بنجاح 
هذه الرحلة وبحسن التنظيم واالدارة واخلدمات التي 
تقدمها اجلمعية وشكروا لها ما تبذله من جهود خلدمة 

ضيوف الرحمن وزوار مكة املكرمة.

الرجيب يستقبل زكريا بدران

اس���تقبل وكي���ل وزارة الداخلي���ة الفريق 
احم���د الرجيب مبكتبه بالوزارة الزميل زكريا 

بدران.
وقد أثنى الفريق الرجيب على عطاء الزميل 
بدران عل���ى مدى 30 عاما قضاه���ا في العمل 

الصحافي واإلعالمي في الكويت، وثمن اجلهود 
التي بذلها طوال هذه السنوات، واكد ترحيبه 
الشرفاء املخلصني واعتبرهم  املقيمني  بجهود 
ميثلون مع اخوانهم الكويتيني نس���يج واحد 

يعملون من اجل رفعة وازدهار الكويت.

هدايا من شركة الكيماويات البترولية للمسنني

جاسم اخلضر يقدم هدية ألحد املسنني

جانب من زيارة »الكيماويات البترولية« لدار رعاية املسنني

درع تكرميية من الكيماويات البترولية لعلي حسن مدير إدارة املسنني

عبدالهادي الهاجري

»الكيماويات البترولية« تشارك المسنين احتفالهم

مبناس���بة احتفال الكويت 
باليوم العاملي للمسنني الذي 
وافق األول من أكتوبر اجلاري 
نظم���ت مجموع���ة االتصال 
واخلدمات في شركة صناعة 
البترولية زيارة  الكيماويات 
إلى دار املس���نني حيث قدمت 
لهم الورود والهدايا، اس���هاما 
من الش���ركة بهذه املناس���بة 
الهيئات  ل���دور  واس���تكماال 
واجلهات احلكومية واألهلية 
في رعاية املس���نني واالهتمام 
بهم والتخفيف عنهم وتلبية 

احتياجاتهم.
وتأتي هذه الزيارة بتوجيه 
ودعم من رئيس مجلس االدارة 
املنت���دب مها مال  والعض���و 
حسني استكماال لدور الشركة 
في خدمة املجتمع واالهتمام 
بجميع الفئات واألعمار وتقدمي 
الالزم للمرضى وذوي  الدعم 
االحتياج���ات اخلاصة وكبار 
السن، وتعمل الشركة إضافة 
إلى دورها االقتصادي املهم على 
املساهمة في تلبية احتياجات 
املجتمع والقيام بدور انساني 

حيوي وفاعل.
وأك���د رئي���س مجموعة 
االتصال واخلدمات عبدالهادي 
التواصل مع  الهاجري أهمية 
املس���نني وإحاطتهم باحملبة 
والرعاية وهو حق علينا السيما 

أن هذه املرحلة العمرية تتأثر 
بالعديد من العوامل وتتطلب 
رعاية خاصة، الفتا الى متيز 
دور الكويت احلضاري ومتتعه 
بقيم اإلحسان والوفاء، مثمنا 
دور دار رعاية املسنني واجلهات 
احلكومية واالهلية في تقدمي 

االهتمام والرعاية. 

وفي نهاي���ة الزيارة قدمت 
املجموعة درعا تذكارية ملدير 
إدارة رعاية املسنني علي حسن 
الذي شكر بدوره شركة صناعة 
الكيماويات البترولية على هذه 
املبادرة واالهتمام باملسنني ملا 
حتتاجه هذه الفئة من الرعاية 

واخلدمة.


